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 םיאצומ ונא ,תירבעה המואה לש הלוגה תוצופתב
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 םג םיאצומ וגא ךכ ,החפשמה לכ לע השרומ־תראפתו

 חבשל תורכזנ ןה ונתמוא תודלות ךותבש ,תוסחוימ■ םירע

 ירידא ,ןונבלה יזרא ,לארשי־ימכח ילודגל תודוה ,הליהתלו

 וריאה ,םהל בשומל וויא רשא תודימהו תעדה ייקנו הרותה

 לכל רוא־ידומע ויהו ,םתקדצו םתרותב הדעה יניע תא

 לש ןהיתומש תא ומסריפש המה־םהו — ,הלוכ המואה

 .תורוד־ירודל הלאה תוליהקה־םירעה

 ןב המלש יבר ,ףוסוליפה־ררושמה יכ ,תרפסמ הדגאה

 ,וב אנק רשא ברע ירשמ דחא ידי־לע חצרנ לוריבג

 םינאת־ןליא תחת חצורה־יברעה ןמט רוהטה ופוג תאו

 ויפונ ,וברתה ויפנע ,לדגו חמצ ןליאה .בוזעו ברח ,דחא

 התוור המדאה יכ ,ביבסמ םליצ־תכוס ושרפו ומוחתמ ואצי

 ־ןליא תא םג התקשה איהו ,הזה לודגה םדאה ימדמ

 רקוחה — ררושמה לש ויתומצע חיל־דשלמ םינאתה

 לש ןלרוג םג היה הזה ידגאה־ןליאה לרוגכו ;ירבעה

 םדמ התוור ןתמדא רשא ,"לארשיב תוהמאו םירע" המכ

 רדה־ירפ יצע האיצוה וז םימד־תמדאו ,םהיתועמדו וניחא

 המואה לכל תראפתלו הכרבל ויהש ,לארשי־ילודג תומדב

 ־יתבו תויסנכ־יתב תוברוחו תואטיגה יכשחמ ךותמ .הלוכ

 םרואל רשא ,הלוגה־ירואמ לש םשמש ונל החרז תושרדמ

 .הזה םויה דע םייחו םיכלוה ונא

 התיה — הלאה תוסחוימהו תובושחה תוליהקה תחא

 ,הז רפס שדקומ הל רשא ,תינלופה אקארק ריעה םג

 ריעה התיהש המ םיאבה תורודלו ונרודל רפסל אבה

 .תולבויו תורוד ךשמב תאזה

 אקארק ריעה ,רתיהש המ דבלמ יכ ,ריעהל יאדכו

 ץרא לכב תודהילו הרותל זכרמ תורוד המכ ךשמב

 תוצרא ןיבל אקארק ןיב רשק הזיא הארנכ היה ,הינלופ

 יחכונה ףלאל תיעיבשה האמב םיאצומ ונא ןכש ,םדקה

 חרכומ תונוש תוביס ינפמש ,םירצמב םימכחה ילודגמ דחא

 דע ,תונידמו תוצראב דדונ תויהלו ,וצרא תא בוזעל היה

 ונא הז דגנכ .םיברב הרות ץיברה םשו ,אקארקל אבש

 ,אקארקב לארשי ילודגמ דחא ןמז ותואב טעמכ םיאצומ

 ותוא וגא םישגופו ,וצרא תא בוזעל אוה םג היה סונאש

 היה ןושארה .םילשוריב םגו םדקה תוצראב ךכ־רחא

 ותויהב רשא ,אפורה יזנכשא והילא ר״ב רזעילא יבר

 ,םירצמ תוליהק שארב תבשל רחב םימיל ריעצ ןיידע

 רביח אוה .הנש םיתשו םירשע ךרעב םעה תא טפשו

 "׳ה השעמ" אלפנ רפסו רתסא תליגמ לע "חקל ףסוי" רפס

 רפסל ותמכסהב "עשוהי ינפ" לעב ברהו ,הרותה לע

 תומכחה לכב םכח היהש ,בתוכו וחבשב גילפמ "חקל ףסוי"

 םיצירמ ויה רודה ינואג לכש ,ורודב דיחי היה טעמכו

 ורפסב אידנאקמ ר״שי ברה םג .וילא תובושתו תולאש

 בתוכו ,וחבשב רפסל הברמ (א ,ומ) "המכח תולבונ"

 היהשו ,תוגשה ףלא "ףסוי תיב" לע גישהש וירבד ךותב

 ,רומאכ לבא ;תעדב וירבד לכלכמו ינידמו ללוכ םכח

 ,םירצמ תא בוזעל תועודי יתלב תוביס יגפמ היה חרכומ

 הנמתנו ,אקארק ריעל אבש דע ,םוקמל םוקממ דדונ היהו

 ,ו״מש תנש ,ולסכ שדוחב אקארקב רטפנו ,מ״רו ד״בא םש

 .דובכ ותחונמ םשו

 ד״בא היהש ,קלופ בקעי יבר ,םיפירחה יבא היה ינשה

 ועמשו" ,אקארק .ןילבול ,היפגאו גארפ ריעב ינ״רו

 ורודב םסרופמ היהשו ,"ופוס דעו םלועה ףוסמ ךלה

 תרפסמ ,תחא םעפש דע ,דדוחמו ןונש ,ףירח לכש לעבל

 םבר חוכ תא תוסנל ,ותבישי ינב ,וידימלת וצר ,הדגאה

 אתכסמהמ םיפד המכ ורקעו וכלהו ,דדוחמהו ףירחה ולכשו

 ןושלה קספהו םיפדה ןורסחב שיגרה אל אוהו הב דמלש

 ותופירח לדוגבו וירחאלש ףדב דומלל דימ ליחתהו ,ןינעהו

 הזמ הז םיקוחרה םיפדה ינש תא רביח ,םוצעה ולופלפו

 ,ס״שה ירדסמ ידימ ךכ ואצי וליאכ ,ודיב םידחאל ויהיו

 ינפמ היה סונא הז ףירח ןואג .ללכ רז די םב הלח אלו

 ,("אקארק רפס״ב רפוסמכ) הינלופ תא בוזעל תונוש תוביס

 ברה םע שגפנ םשש ,םדקה תוצראב ותוא םיאצומ ונאו

 תוכלה לע) "םהרבא תכרב" רפס לעב ,סווירט םהרבא יבר

 בקעי יבר םתוח הז רפס לע ותמכסהבו ,(םידי תליטנ

 ...״םילשורי שיא״ רותב קלופ

 ףסוי ׳ר ןרמש ,הדבועה היואר תדחוימ בל תמושתל

 יבר םע םיבתכמ רשקב דמע תפצ שדוקה ריעמ וראק



 — ,וראק ףסוי ׳ר לש ״ךורע ןחלוש,׳ל ״ויתוהגה״ תומדב רביחשכ .א ק ארק לש הבר ,(א״מרה) שילרסיא השמ

 .לארשי תוצופת לכב הז רפס לבקתנ וילע ואצמנ ולש "ךורע ןחלוש״ה תא וראק ףסוי ׳ר

 תיב לכל הארוה האצי הכותמש ,אקארק התכז ךכ ןב י״רהמ ומכ ,דרפס ימכח ילודגמ המכ דצמ םיררוע
 וראק ףסוי ׳ר ןרמ לש "ךורע ןחלוש" רפסש ,לארשי "יפוי תלילכ" רפסב תוכיראב הז ןודינב האר) וירבחו בל

 .הלוכ המואה לכל "הכלהה רפס״כ לבקתנ א״מרה וילע שרפש "הפמה״ל תודוה קרו ,(רציבמד ברהל

 ןומימ ןהכה .ל .י

 ב

 ,הנכתב הפיו התרוצב הפי ,אקארק ריעה התיה הפי

 ריע .היחרזא רדה יאלמו היתודסומו הינינב םירדהנ
 תויסנכ יתב לש ריע .םידסח תולימגו הדובעו הרות לש
 ¬ואל םינודעומו םינוגרא לשו דחא דצמ תושרדמ יתבו

 תודסומ לש ןכו ,ינש דצמ םיססותו םירע םיינויצו םיימ
 .םעה ינומהל תואירבו דעס

 תינלופה הנידמה זכרמ רבעב השמיש תאזה ריעה
 ילודג הב ורציו ולעפ ןכו הישארו היכלמ ןכשמ םוקמו
 ¬שה התיה הבר רשא ,("ןנבר — יכלמ ןאמ״) לארשי

 .תובר תוצראב ונמע לש חורה ייח לע םתעפ

 ינכוש תעפשהב וליאכ ,ריעה התיה תיניצרו הטקש
 ,לידבהל ,וא ,רכו ח״בה ,א״מרה ןוגכ ,םילודגה רפעה

 לש הריוא .לעוואווה תורעמב רשא ןילופ יכלמ
 ,תאזה ריעה ינבב .דתיה תרכנ תנדועמ תוברתו תוליצא

 שולש לובגב תנכוש התויהב .דחאכ םידוהיכ םירגכ
 תונוכת הכותב הגזמ ,הירטסואו הינמרג ,היסור :תוצרא

 ,ינמרגה רדסהו תונקיידה .תחאכ ןתשלש לש תולוגסו
 לש שיגרהו חותפה בלהו תירטסואה תונרשפהו תוניתמה

 .םיסורה

 ידוהי תליהק הכותמ האיצוה ןנימב תודחוימ תויומד
 םיאצמנה ןמ םיברו .השעמ ישנאו חור ישנא ,אקארק
 םתארשהו ׳תעדו הרות ונמזב םהמ ובאש ץראב תעכ

 .התע דע תשגרומ

 חבטל ולבוה הינומה .תאזה השודקה הליהקה הברח
 סנ תא ולעהש היצולח־הינב .וסרהנ היתודסומו האושה ימיב
 ינבמ ןטק ץמוק .םירובג תומ ותמ ,יצאנה בייואה דגנ ירמה
 לש הרכזל הבצמ םיקהל ךרוצ האור ץראב אצמנה אקארק
 םישיגרמ ונא .הז ןורכז רפס םוסרפ ידי־לע תאז הליהק
 .הנניא יכ ,אקארק תליהק לע םילבאו םימתוימ ונמצע תא

 ,ונירומל םותי שידק תניחבב אוה הזה רפסה םוסרפו
 אלמ ל־א״ל הליפת תניחבבו ,ודמשוהש וניבורקו ונידידי

 .םילשוריו ןויצ תמחנב ונמחני יכ ,"םימחר

 ןונבל םייח



 הנושארה םלועה תמחלמ דע התישארמ תידוהיה אקארק





 (1815 - 1304) ה״עקת - ד״ס םיפלא ׳ה תונשב אקארקב םידוהיה תודלות
 תאמ

 רגנימואב הירא ר״ד

 (1495) ה״נר תנש לש שוריגה דעו התישארמ הליהקה

 .דלי,רקה לש הדוסיי

 תריגהב הרושק אקארקב תידוהיה הליהקה לש התישאר
 .ב״יה האמה תישארב ןילופ תולובגל הפוריא ברעמ ידוהי
 םה הפוריא חרזמל ברעממ םידוהיה תריגהל ירקיעה םרוגה
 לש דרפנ יתלב קלח וויהש ,םידוהיב תוערפהו בלצה יעסמ

 דחוימב תאז הריגה תרבוג ג״יה האמב .עסמו עסמ לכ
 תוידוהיה תוליהקה תוצצ הנממ האצותכו היבארוממו היכ׳צמ
 ןילופבו היזלשב ,ןילופ לש םייברעמה תולובגב תונושארה

 .הלודגה
 היגליבירפה תא הלודגה ןילופ ידוהי םילבקמ 1264 תנשב
 םצעב איהש ,דיסחה וואלסלוב ינלופה ךלמה תאמ תללוכה
 ידוהיו 1244 תנשב הנרו ידוהי ולביקש היגליבירפה קתעה

 .1254 תנשב גארפ
 םג הפוריא ברעממ הריגהה תרבוע ג״יה האמה ףוסב
 הרורב העידי רבכ ונל שי 1304 תנשב יכ ,ןילופ םורדל
 הז בוחר .הב ידוהי בוחר לעו אקארקב תידוהי הליהק לע
 ¬וריעה תורדשה םע לבוגה ,םויכ השודקה הננא בוחר אוה

 תידוהי רכבל הז בוחר בחרתה תינוריעה המוחל ךומס .תוינ
 .הליהקה לש םיידוהיה םייחה וזכרתה הב (ע10115 ]11(3(110115)

 תמסרופמה תינוליגאיה היירפסה םזיכ תאצמנ וב םוקמב
 המוחל דע עיגה ידוהיה בוחרה .ןשיה תסנכה תיב דמע
 וכרד ,(קס״ג ]"^סזעחו) ידוהיה רעשב םייתסהו תינוריעה
 רעשה ןמ קוחר אל ,המוחל רבעמ .ריעה תא םיאצוי ויה
 ושמתשה םידוהיה רשא ,ידוהיה ןימלעה תיב היה ,ידוהיה

 .׳זיימ-י׳זאקל םשוריג תנש ,1495 תנש דע וב
 ריעה תודועתב .דבלב םידוהי ורג אל ידוהיה בוחרב
 םגו םינלופ הכאלמ ילעב םירכזנ הפוקת התואמ אקארק
 להנתה ד״יה האמה תישארב רבכ .בוחר ותואמ םינמרג
 םידוהי ןיב םישרגמבו םיתבב ףעוסמ רחסמ ידוהיה בוחרב
 תובורמה תוקסיעה .םירצונה םהינבש ןיבל םניבו םידוהיל
 םיעבראה תונשב עתפל תוקספנ ידיינ אלד יסכנ לש וללה
 דגנ וצרפש תוערפב הרושק וז הקספה .ד״יה האמה לש
 ־1348)"הרוחשה הפגמה״ ימיב תיברעמה הפוריאב םידוהיה
 תובברל םיללח הליפה רשא ׳וז הפיגמ לש היטעב .(1349
 יליערמ״כ םידוהיה ומשאוה ,תיברעמה הפוריא תוצרא לכב
 הינמרגמ םינומהב וחרב תוערפה תמיאמו "םירצונה תוראב
 ,יז הארונ הפיגמ .אקארקו שילאק ,אנזופל ועיגהו החרזמ
 הב ודמשוה" הפוקת התואמ ירצונה ןוירוטסיהה ירבד יפלש
 יכ ,אקארק לע החספ אל ,"ןילופו הינמרג ידוהי לכ טעמכ

 תרכזנ גרבנרינב תידוהיה הליהקה לש "םויגולוריטרמ״ב
 .הפיגמה ימיב ולבסש תוליהקה ןיב אקארק תליהק

 ,תאזה הכמה ןמ וששואתה תוערפה ידומל םידוהיה לבא
 בורב רשאכ אקארקב ךכ לכ תעגופ .דתיה אל הארנכש
 הב וכיפ הפיגמה רחאל םינש רשעכו ,הינמרגב תוליהקה
 ךלמה יאדוו םרג הז יונישל .םיססות םיידוהי םייח שדחמ
 הרשק ,םידוהיל הברה ותדהאל תודות רשא ,לודגה ׳זיימיזאק

 .ותוישיא םע ןילופל םידוהיה לש םאוב תא תרוסמה

 לודגה ׳זיימיזאק רשיא "הנידמה לכ ידוהי תשקב יפל"
 וואלסלוב לש תללוכה היגליבירפה תא 1364 תנשב שדחמ
 רשיא בובלו ׳זיימודנס ,אקארק ידוהי תשקב יפלו דיסחה
 םינוקית רפסמ תפסותב .תאז היגליבירפ 1367 תנשב תינש
 סיסבה תא תווהמה ,הלאה תויגליבירפב .םידוהיה תבוטל
 ךלמה ריתה ,ןילופ ידוהי לש םמויקל ירקיעה ילכלכה
 תורטש ,ידיינ אלד יסכנ תרומת ףסכ תוולהל םידוהיל

 .תונודקפו

 האוולהב ,רחסמב אקארק ידוהי אופא וקסע ד״יה האמב
 םיטחוש) גהונב וא תרוסמב תורושקה תוכאלמבו תיברב

 .(םיטייחו

 תיברב םינטק םימוכס ווליהש ויה תיברב םיוולמה ןיב
 םג רבכ ויה הפוקת התואב ךא ,םיליצאלו םינוריעל הנטק
 םיפסכ יקסע ולהינש ,הקנבס ותשאו וקבלכ םילודג םיאקנאב

 .םיכלמה םע םג

 לודגה ׳זיימיזאק תפוקתב םילודגה םיאקנאבה

 תודועתה ירפסב תודחא םימעפ רכזנה ,ןדרי ןב וקבל
 רישע קר אל קפס אלל היה ,הנודנה הפוקתה ןמ אקארק לש
 יבשות .הבר העפשה לעב םג אלא ,םיבר םיסכנ לעבו גלפומ
 םיפשכ תעבט ול שיש ,םירפסמ ויה ,וב ואניקש ,אקארק
 ,םייפסכ םיקסעב .ךלמה לע עיפשמ אוה התועצמאב רשא
 יוניכה ומש די לע םימעפל תועיפומ ,ךלמה םע להינש
 םינושארה ויקסע .ךלמה לש ודוס־שיא .א .ז >;!■ 3150:64115״
 ןתמו םישרגמו םיתב תריכמו תינקב רקיעב םירושק ויה
 האצותכ .תואתנכשמב םיהובג םידיקפו םיליצאל תואוולה
 ליבשב םיבר םישרגמו םיתב וקבל ול שכר הלא םיקסעמ

 .תפעוסמה ותחפשמ

 ,וקבל לש תיפסכה ותרזעמ הנהנש ,לודגה ׳זיימיזאק ךלמה
 1368 תנשבו ,ההובגה הלוצאה ןמ ויתואוולה תייבגב ול רזע
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 חלמה תורכמ תא ול ריבחהו העבטמה תא וידיל רסמ ףא
 .הינבובבו הק׳צילייווב תומסרופמה

 .וקבל לש הלודגה ותעפשה הקספ אל ךלמה תומ רחאל םג

 היה ,םידוהיה תא דהא אל רשא ,יראגנואה קיבדול ךלמה
 ־איה וואלסידאלו ימיבו םיינלופ םיבוהז 30.000 וקבלל בייח

 ישארה יאקנאבכ עיפוהל וקבל ךישמה הגיבדאי ותשאו ינוליג
 .םיליצאלו םיכלמל םילודג םימוכס הוולמכו תוכלמה רצח לש

 ,םינוריעה דצמ קר אל תונולתל המרג המוצעה ותעפשה

 סנמלק .הלוצאה דצמ םג אלא ,יניצר הרחתמ. וב וארש
 תבשק ןזוא אצמ אל ,הארנכ ,רשא ,בושח ליצא ,בורוקמ
 שקיבו 9־ה יצאפינוב רויפיפאל הנפ ,ךלמה לצא ויתונולתל
 ¬פיפאה הנפ ׳וז השקבל הבושתכ .ידוהיה יאקנאבה דע הנגה

 ונאצמי םאו רבדה תא קודביש ,יאקארקה ףושיבה לא רוי
 וקבל םע רחסמ־ירשקב אובל וינימאמ לע רוסאי — ןוכנ

 .ידוהיה ןדרי ןב
 קר אל יכ ,הברה הליעוה אל רויפיפאה לש ותוברעתה
 ריזחה סנמלק ליצאהש אלא ,וקבל םע םירשקה וקתונ אלש

 .וקבל לש ורוכב ונב ,םהרבאל ותאוולה תא םג

 .םיפתוש שפחל םימעפל וקבל ץלאנ םילודגה ויקסעב

 דמולמה תא םישגופ ונא אקארקל ץוחמ םיבושחה ויפתוש ןיב
 ־יבשבו (יולסרב) בלצורווב םיסכנ לעב היהש ,קלאפ דוד
 ותחפשמל םיבר םיסכנ ריאשהו 1395 תנשב תמ וקבל .הצינד
 וכישמה לארשיו ןענכ ,םהרבא וינבו הקנבס ותנמלא .הלודגה
 ועיגה אל םתעפשהו םהיקסע יכ םא ,וקבל לש ויתולועפב
 םיציבוקבלה תחפשמ תעפשה התיה ןכ יפ לע ףא .ולשל
 לש ודכנ ,ןדרי הנמתנ 1465 תנשבו ידמל תרכינ הארנכ

 .אקארקב תידוהיה הליהקה לש (הליהקה שאר) רוינסכ ,וקבל

 ."םידוהיה ףושיב" ,לאומש תודועתב רכזנ הפוקת התואב

 ¬קה לש ברה לע ןאכ רבודמש ,רעשמ רלימ ןוירוטסיההו

 .אקארקב הליה

 תא ריכזהל שי הפוקת התואב םידוהיה םיאקנאבה ןיב
 םיליצאה םעו םינוריעה םע רקיעב םיקסע להינש ,ןאמסוי
 ולש תויפסכ תוקסיע תועיפומ םשו הפ יכ ףא ׳םינוניבה
 תעבראל ריאשה 1406 תנשב ותומ םע .ההובגה הלוצאה םע

 .םיתב רפסמו לודג שוכר וינב

 יכ ,חיכומ ,רטק ומשש ,רחא יאקנאב לש יגארטה ופוס
 רטפ .םינוריעה בלב האנק הררוע םידוהיה לש םתורשעתה
 עודי היה ,ץראל ץוחל םג וטשפתה םיבורמה ויקסעש ,הז

 ."בל־השק" השונכ

 תנשבש ,רפסמ ,שוגולד ,ותפוקת־ןב ינלופה ןוירוטסיהה
 ןידה־קספ .תועבטמ ףויז ןוועב טפשמ רטפ דגנ שגוה 1406
 לש הזכרמב ותוא וליבוה" שוגולד יפל .דואמ רומח היה
 יחאלו םיפייוזמ תועבטמ ץבושמ רתכ ושאר לעשכ ריעה

 ."דקומה לע ףרשנ םיארונ םייוניע

 ¬עה ילעבו םיאקנאבה לש םיירקיעה םיסופיטה םה הלא

 .ו״טה האמה תליחתבו ד״יה האמב אקארקב םילודגה םיקס
 ןיב המחלמה תא רבכ םירשבמ ותפירשו רטפ הרקמ לבא
 םתוהש ןמז לכ ךשמיהל .רתיה הדיתעש ,םינוריעהו םידוהיה

 הברהב ויה תויולת תאזה תילכלכה המחלמה תואצות .ריעב
 ,לודגה ׳זיימיזאק לש וימיב ,ךכיפל .םידוהיה לא ךלמה סחיב

 בוחרב ינועמקה םרחסמב וללה וקפתסה אל ,םידוהיה דהוא
 ¬יעה רכיכה דע םתלוכרמ םע וטשפתה אלא ,דבלב ידוהיה

 תוידדה תומשאהו םיטפשמ הירחא הררג וז תורחת .תינור
 .תונברקה םידוהיה ויה ןהב ,תומוהמל םג האיבהו

 הצעומה האיצוה תידוהיה תורחתהה תא שילחהל ידכ
 הבושחה רשא ,םידוהיה דגנ םירוסיאו תולבגה תינוריעה

 ־גההשכ .םידוהיל ןיעקרקמו םיתב תריכמ רוסיא :איה ןהב
 םיריחמ םימלשמ ויה םידוהיה יכ ,וליעוה אל ולאה תולב
 ¬סהל תינוריעה הצעומה הצלאנ ,םיתב תשיכר דעב םיהובג

 םותחל היה בייח ,תיב הנק רשא ידוהי לכש הרהצהב קפת
 .הילע

 יאקנאבהשכ ׳1392 תנשמ איה הז גוסמ הנושארה הרהצהה
 ושרוי וא אוה הצריו הרקמבש םתח ,תיב הנק רשא ,ןאמסוי
 ,דבלב אקארק חרזאל קר ורכמל לכוי ל״נה תיבה תא רוכמל

 .ידוהיל אל ןפואו םינפ םושב לבא
 לבא ,תונוש תויונמדזהב ונשינו ורזח הלאה תולבגהה
 ,הימדקאה לשו םינוריעה לש תגייועה תוינידמה לשב

 ־גממו םהיתבמ רטפיהל ןמזה תצורמב םידוהיה ויה םיצלאנ
 .םירחא הסנרפ תורוקמ שפחלו םהישר

 םידוהיה יפלכ תונלבוס־יא לש םינושאר םינמיס

 ותוכלמ ימיב םידוהיה לש םבצמ תערהל ומרג תוביס יתש
 .וללייגאי וואלסידאלו ךלמה לש

 ¬כה תעפשה תחתו שדח ירצונ ומצע ךלמה היה ,תישאר

 תדל ותונמאנ תא חיכוהל הארנכ לדתשהו ,תילוטאקה הרומ
 תליחתו ד״יה האמה ףוסב ׳תינש .םידוהיה ןובשח לע השדחה
 םידוהי דגנ תוינומה תופידר לע תועידי ןילופל ועיגה ו״טה
 אקארק ידוהי לע ושע רתויב ריבכה םשורה .הפוריא ברעמב
 הדמשוה ןהב ׳גארפ ידוהיב 1389־ב ןומהה ערפש תוערפה
 םייק תינוללייגאיה הירפסב •היכ׳צ תריבב הליהקה לכ טעמכ

 ויארוקמ דחאש ,״סש קזב86ח51״דיה־בתכ םויה דע
 לכה םיהלאל" :טפשמה תא וילושב ףיסוה הפוקת התואב
 וז ."היוללה םידוהיה תא ודימשה ,הלהת ריש רישא לוכי
 .גארפב תוערפה לע אקארק יחרזא לש הבוגתה הארנכ .דתיה

 םיטפשמה לע םיעמוש ונא וז הפוקתבש אלפ ןיא ןכל
 תולילעו "שדוקה םחל לוליח" לשב םידוהיה דגנ םינושארה
 ומייקתה יתד עקר לע םינושארה םיטפשמה םנמא .תונוש םד
 וליחתה 1400 תנשמ רבכ לבא ,(1399 אנזופ) הלודגה ןילופב
 ,ידוהיה בוחרה ןמ םידוהיה תא קוחדל יתטיש ןפואב ןאכ ףא
 הימדקאה ,£11113 1^3161• דד לש הדי אקוד ,רבדה ינייפואו

 .ךכב ,דתיה ,תיאקארקה

 אקארקב הימדקאה הדסונש העשמ ,הנשה םישולש ךשמב
 ליבשב ,הימדקאה תושרל םיידוהי םיתב הברה ורבע ,(1400)
 תא קיתמהל ידכ ילוא .םיטנדוטסהו םירוסיפורפה ,תוימינפה
 דסומה תא שדחמ וללייגאי וואלסידאלו רשיא ,הריזגה עור
 ־םתמ רשא ,הימדקאה ידימלת ליבשב ידוהיה יאקנאבה לש
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 הימדקאה לש התרידח .םיטנדוטסל ףסכ תוולהל היה ודיק
 ¬וטסה ןוכישו ,וטיגב תופיפצל המרג ידוהיה בוחרה ךותל
 לש םנוחטבל הנכס הוויה ידוהיה בוחרה עצמאב םיטנד
 1407 תנשב :אובל ורחיא אל תואצותה .אקארק ידוהי
 לעמ זירכה רשא ,קדוב רטסיגמ ידי לע ןומהה תסוה
 לוצלצ לוקלו "ירצונ דלי וחצר םידוהיה" יכ ,היסגכה תמב

 .קשעו חצר ׳םידוהיה לע לפנתה ריעה ינומעפ
 ךא ,"השודקה הננא" תייסנכב רתתסה םידוהיהמ קלח
 םהמ קלחו ,וענכנ םידוהיה .הביבס שא ותיצה םיערופה

 וללייגאי וואלסידאלו ךלמה .ושפנ תא ליצהל ידכ רצנתה
 ,ויברוקמלו ול הרח ןכש ,תומוהמל םיארחאה תשנעה שרד
 ויהש ,ךרע ירבד הברה םג ודדשנ ,ברה לזגה ךותב יכ
 .ויליצאלו ךלמל םיכייש ויהו םידוהי םיאקנב לצא םינכשוממ
 .םיערופה דגנ ןידה־קספ אצוה םנמא םא םיעדוי ונא ןיא

 .ונתאמ םלענ ופוס ךא ,1409 תנשב דוע ךשמנ טפשמה

 םיטרפ לבא ,אקארק ידוהיב תוערפ וכרענ 1423 תנשב םג
 .לפרעב םיטול ןהילע

 תא וללייגאי וואלסידאלו רשיא (1423) הנש התואב
 םיתב שוכרל םידוהיה תאמ ענומה ןונקת "יקצרו טוטטס״ה
 תוולהל םידוהיל היה רוסא ,20־ה ופיעס יפל יכ ׳ןיעקרקמו

 .(עג115זק13ח<1) טובעב אלא ,תואתנכשמב ףסכ

 ,תויקוחהו תויטפשמה תולבגההו תוערפה ףא לע ,םרב
 המצוע לעב ילכלכ םרוג תווהמ אקארק ידוהי ןיידע וקספ אל

 .ריעה ייחב תרכינ תיסנניפ
 ךלמה ריכחה הק׳צילייוובו הינכובב חלמה תורכמ תא םג

 .(רוחשה) רגינ םהרבא ידוהיל
 ךכ לע דיעתו ,םצמטצהו ךלה םהלש םיקסעה ףקיה ךא
 םיתב 22 ךותמ 18 ורכמנ 1470—1408 תונשבש הדבועה

 .םיידוהי םיתב ילעב לש

 אקארקב ונא־וטסיפאק ןא,דוי

 ־בו תילכלכ ,תינידמ הבריק ןילופ תברקתמ ו״טה האמב
 תינלופה הרומכה .הפוריא ברעמ תוצראל תינחור רקיע
 ־וסיפורפ .האיליזבב םייתיסנכה םיסונכב הפתתשה הריכבה
 הטיסרבינואב םיצרמ ויה היכ׳צו הינמרג ,דרפסמ םיר
 םנמא ,דתיה רשא ,ברעמה תוברת תעפשה .תינולליגאיה
 ן־לופ תודהיל תונכס תרה ,רתיה ,ןילופ לש התוחתפתהל הכרבל
 ורדח תיברעמה תוברתה תוטשפתה םע .טרפב אקארקלו ללכב

 .ידוהי־יטנא ןכות ילעב םירפסו תואמסיס םג אקארקל
 האמה לש הנושארה תיצחמב םידוהי לש םיבר םישוריג
 ןיב םיאתמ דה וררוע הירנובמ דוחייבו הינמרגמ ו״טה

 .םינמרגה םהירבח תא תוקחל ןוצרו םינלופה םינוריעה
 ביינגיבז היה עיפשמהו טלובה הגיצנ ,תיברעמה חורה דיסח
 תידעלבהו הלודגה ותעפשה .יאקארקה ןמשחה ,יקצינשלוא
 הלבגוה ,קי׳צנינרו ונבו וללייגאי וואלסידאלו םיכלמה ימיב
 תוינידמ להינ רשא ,קי׳צנולליגאי דיימיזאק ךלמה ימיב
 ר־בגהל ידכב .יקצינשילוא לש ויתוצעל העש אלו תימצע ץוח

 םיצמאמ יאקארקה ןמשחה ךסח אל ,תטעמתמה ותעפשה תא

 רקבל ,ונארטסיפאק ןאהוי ,ינאקסיצנארפה ריזנה תא ןימזהל
 ירעב רבע םינשה ןתואב רשא ,ונארטסיפאק .ןילופ תריבב
 "םינימאמה" תא ררועל ידכב רויפיפאה תוחילשב הינמרג
 ,אטשוק לע רוצמ ומש רשא ׳םיכרותה דגנ המחלמל תאצל
 םוקמ לכב .םידוהיב תוערפל םיבהלנה וימואנ ידי לע םרג
 ־תוול 1453 תנשב אבשכ .ידוהי םד ךפשנ ,ולגר הכרד וב

 41 ופרשנ ונממ האצותכו ידוהי־יטנא טפשמ ןגריא ,באלצ

 .םידוהי
 ,שוגולד ןאי ןוירוטסיהה ,ונימי די תא חלש יקצינשלוא
 .אקארקל יאנקה ינאקסיצנארפה תא ןימזהל ידכב ,באלצורוול
 ,הלודגה הינלופ ידוהי תוגיצנ אקארקב התהש העש התוא
 םדקהב ינלופה ךלמה לצא גישהל ריחמ לכב הלדתשה רשא
 ןאי לש ותוהש ןמזבו ,תויגליבירפה רושיא תא ירשפאה
 ךלמה רשיא ,1453 טסוגואל 13־ב ,באלצורווב שוגולד

 ידוהיל תיללכה היגליבירפה תא קי׳צנולליגאי ׳זיימיזאק
 28־ב ךא .הנטקה ןילופ ידוהיל — וב 24־בו הלודגה ןילופ
 ךלמה ידי לע לבקתהו אקארקב ונארטסיפאק עיפוה טסוגואל
 ־לואלו ונארטסיפאקל עדונ רשאכ .ןומהה תועורת לוקל
 וצחל ,םידוהיל תויגליבירפה תא רשיא ךלמהש ,יקצינש
 ־םיפאק .ותעד לע דמע ךלמה ךא ,ורושיא תא לטביש וילע
 ¬עהו ךלמה י״ע ורשואש ,תויגליבירפה תא קיתעה ונארט

 ינלופה ךלמה" יכ ,ונייצב ,5־ה יאלוקינ רויפיפאל ןריב
 ... ״תוידוהיה תויגליבירפה ינינעב יתצעל העש אל

 ךישמה וידהוא תרזעבו ,שאונ רמא אל יקצינשלוא ,םלוא
 ינידמה בצמה .םידוהיה לש תויגליבירפה לוטיבל הלועפב
 רדסמה ידימ ותלפמ רחאל ינלופה ךלמה אצמנ וב ,השקה
 .יקצינשלואל טאל טאל רתוול ךלמה תא ץליא ,יסורפה
 ¬למל תאצל ובריס ,הבאשיינב ופסאתהש ,םינלופה םיליצאה
 תויגליבירפה תא ךלמה םהל רשאי רשא דע ,השדח המח
 תגלפמ תעפשהב סנכוה יבאשיינה ןונקתב .םהל חיטבהש
 ךלמה לטיב ויפל ,םידוהיה יבגל דחוימ ףיעס יקצינשלוא
 הנש קר ורשוא רשאו םהל ונתינש תויגליבירפה לכ תא
 ¬ופה תודהיה ישאר לע לפנ תויגליבירפה לוטיב .ןכל םדוק
 ושענו קוחל ץוחמ תעכ ודמעוה ןכש ׳ריהב םויב םערכ תינל

 .םינוריעה ידסחב םייולת

 ןומהל תוא ןיעמ שמיש םידוהיל תויגליבירפה לוטיב
 ערז רשא ערזהש רחאל דוחייב ,הלועפב ליחתהל ינוריעה

 .קירל היה אל ונארטסיפאק
 הצרפ (1445) ,ד״ר תנש תועובשה גח לש ינשה םויב
 תוריהמב הטשפתהו אקארקב םינוריעה יתבמ דחאב הפירש
 .תוירצונ תויסנכ 4 םהיניב ,םיתב 100־כ ועגפנ יכ דע קזבה
 םעהש ,רפסמ ,הפירשל הייאר דע הארנכ היה רשא ,שוגולד
 ונמזב רשיא ךלמהש םושמ הרק ןוסאה יכ ,ןימאה ינלופה
 ,להקה תעד הארנכ ,דתיה תאז .םידוהיל תויגליבירפה תא

 דודשל ידכ ,הפירשה תא לצינ ןומההש ,איה ךכל תודעהו
 ידוהי זיעה אל ,הפירשה רחאל בר ןמז .םידוהיה תא קושעלו
 םדיב םידודנה לקמ תא וחקל םיבר םידוהי .בוחרב תואריהל

 .ורצנתה םהמ קלח ׳ריעה תא ובזעו
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 ,םינבר םנבל הרזע תשקבב ונפ אקארק תודהי יגיהנמ
 לודחל וירבחל ארק סנכה שאר בשויו ׳ןגניבב זא סנכתהש
 םהיחאל הברה רוזעל ׳הארנב ,ולכי אל הינמרג ידוהי .בירמ

 .ונארטסיפאק תוערפ וחספ אל םהילע םג ירהש ,חרזמב

 (1495),ד״נר תנשב אקארקמ םידוהיה שתיג

 דוחייבו ,ןומהל וארה ונארטסיפאקו יקצינשלוא תולועפ
 ,רקפה םמד םג אלא ,םידוהיה תויוכז קר אלש ,םינוריעל
 רוקעלו םדמעמ תא רערעל היוצמ חור לכ לכות התעמו

 -אובל הרחא אל תונמדזהה .םחטבמ םוקממ םתוא
 ןילופלו ,בלצ עסמ וו סויפ רויפיפאה ןיכה 1463 תנשב
 םירעבמ ויה בלצה־יעסמ לכב ליגרכ .הנאגרפ וחילש עיגה
 .קוחרה בייואה דגנ תאצל םוקמב ,תיבב םירפוכה תא הליהת
 ןומהה ברקתהשכו ,תונמדזהל קר וכיח אקארקב םינוריעה
 דושה דבלמ .החותפ ריעה תא אצמ ׳אקארק ירעשל עורפה
 ׳הרעסה ךושכ ,םנמא .םידוהי 30 זא וגרהנ ,תויונחבו םיתבב
 הצעומה ירבח תא קי׳צנולליגאי ׳זיימיזאק ךלמה דימעה

 רבדה לבא ,םיבוהז 3000 םנק םלשל םצליאו ןידל תינוריעה
 ןהו רוריטה חוכב ןה ךשמנ םידוהיה לושינו הברה רזע אל

 .םייטפשמ םיעצמאב
 הננא 'חר)ידוהיה בוחרב ואצמנ תידוהיה הליהקה תושרב
 .םירחא םיירוביצ םיתבו הווקמה ,תויסנכ־יתב ינש (השודקה
 יתב ואצמנ ,ידוהיה ץמלעה תיב ןיבו הלאה םיניינבה ןיב
 דוחייבו ,תאזה תונכשה .יאקארקה ןלטשקה רצחו הימדקאה
 ןבומכ ,ידוהיה בוחרה לרוג תא העירכה ,הימדקאה תבריק
 היה ,בוחרה ןמ םידוהיה תקחרה םזוי .הימדקאה תבוטל
 םכסה םתחנ 1469 ראונאיל 20־ב .שוגולד ןאי ןוירוטסיהה
 ,הימדקאה גיצנכ שוגולד ןאי ןיבו תידוהיה הליהקה ינקז ןיב

 ,םילוח־יתב ,תסנכה־יתב ינש לע רתוול םידוהיה וצלאנ ויפל
 ותואב םיידוהיה םיתבה■ ראש לע ןכו ןימלעה־תיבו הווקמה
 ־אלגיפש בוחרל ךומס שדח שרגמ ולביק הז םוקמבו בוחר
 ,שממ שוריגכ הומכ וז תיטפשמ הקסיע .(הקסנאפ׳צש)הקסר
 ,דסמה ןמ לכה תונבל םידוהיה וצלאנ שדחה שרגמה לע יכ

 וז הרבעהמ לבא .םהל שדוקמה לכ תא םהירחא םבזעב
 אל הכאלמה־ילעבלו םינוריעל יכ ,הימדקאה רקיעב התנהנ

 .תילכלכה תורחתהה תייעב תא בוחרה יוניש רתפ
 םמחל הטמ תא רובשל ופאשו ךכב וקפתסה אל םינוריעה
 םידוהיה ורתיוו 1485 תנשבו ,קוחה תועצמאב םידוהיה לש
 רחסמל תוכזה לע תוערפו םימויא לש ץחל תחת אקארקב
 ימיב רוכמל היה קוחה םהל ריתהש ידיחיה רבדה .הכאלמלו
 םהל ורסמנש םיצפחה םתוא תא קוש ימיבו ישישו ישילש

 ורסאנ הכאלמו רחא רחסמ לכ .םדעומב ודפינ אלו ןוכשמכ
 ,םידבכ םישנעו רסאמ לש םויאב לילכ

 הזה "םכסה,"ד לש רוקמה תא םגרתל תוארוה ונתינ
 ¬יעה ןויכראב ץיוצמ בצמב רמשנ ירבעה םוגרתהו תירבעל
 זוחמה לשומ לש ורושיאל שגוהש ,יניטאלה םוגרתה •ינור
 ורתיוו םידוהיה יכ ,ץיצמ ,בונראטמ רומא ןאי (הדובייוו)
 הכאלמו רחסמל םתוכז לע סנוא לב ילבו בוטה םנוצרמ

 .אקארק ריעה תצעומ םע םכסהה יאנתל םאתהב ,תותימצל
 םינוריעה ויה םכסהה ףוריצב בונראטמ ןאי לש ורושיא תא
 לבקתנ הז םכסהו ,ינלופ ךלמ לכל םישיגמ םיאקארקה
 .אקארק ריעה לש הקזחתה תודועת לש דרפנ יתלב קלחב
 תצעומ השיגה ,ירטסואה שוביכה ימיב ׳1797 תנשב דוע

 .ירסיקה לשומה לש ותמיתחלו ורושיאל הזה םכסהה תא ריעה
 ריאמ ׳םורפ ןוירוטסיהה ץיצמ הלאה תוערואמה ילושב
 ,הינוריאהו לרוגה רמ המ" :״בוקרקב םידוהיה״ ורפסב ןבלב
 הליהקה ינקז ולע רשא דע ,םינוריעה וליעפה רורט הזרז ...
 תויוכז לע תיבמופ םש רתוול ידבב ,היריעה תיבל תידוהיה
 ךרדב דובכב ותחפשמ תא סנרפל םדאה תוכז ,םדאה

 ."הרשיה
 תודהי לע תורוד השלש ינפל הרבעש הלערתה סוכ
 התע הרבע (אקארקל םידוהיה ועיגה רקיעב הנממ) הינמרג
 ףוקעל לדתשה תויחל ץלאנש ,ידוהיה .אקארק ידוהי לע
 ררועש המ ,תרתחמב רוחסל ליחתהו ישונא יתלבה קוחה לע
 .םידוהיב תוערפו םייוניע ,םירסאמל םרגו םינוריעה תמח תא
 תולילה דחאב רשאכ ,1494 ינויב הרק ןוסאה רקיע לבא
 ליגרכ לצינ ץמהה .םיבר םיתבב העגפ רשא ,הפירש הצרפ
 ונגה םידוהיה .תוידוהיה תויונחה תדידש םשל הפירשה תא
 םג .םהיניבמ תונברק ולפנ הלאה תוערפבו םשוכר לע
 ,טבארבלוא ןאי ךלמה לא הנולתב ונפ םינוריעה םגו םידוהיה
 :הליהקה ינקז תא רסאמב םש ,םידדצה תעימש רחאל רשא

 תא ,קאלופ בקעי ברה ונתחו לשיפ השמ רצחה יאקנב תא
 םיצמאמו תויולדתשה ירחא .םירחא םיברו ץיבוקבל השמ
 םיליפ טסינאמוהה ,ךלמה ידלי ךנחמ תרזעב דוחייב ,םיבר
 וקתש אל םינוריעה לבא .הליהקה ינקז וררחוש ,ךאמילאק
 -ררוצ ,ויחאל ונפ ,םהיתוינפל הנענ אל ךלמהש רחאלו

 .ךירדירפ לאנידראקה ,םידוהי

 םוקמב רשא,, ךלמל המשאה בתכמ חלש לאגידראקה
 הנווכה) "דחא רז לש ולוקל אוה ןיזאמ ,ידש לוקל עומשל

 טכארבלוא ןאי ימיב ןילופ לע ואבש תונוסאה לכ .(ךמילאקל
 ךלמה לש בוטה וסחי ןובשח לע ךירדירפ לאנידראקה ףקז
 לשו ההובגה הרומכה לש קסופ יתלב ץחל תחת .םיקוהיל
 -קמ םידוהיה שוריגל ווצ טכארבלוא ןאי איצוה ,םינוריעה
 ובזע םידוהיה לכ .תונקיידבו דימ העצוב הדוקפה .אקאר

 ,לחר קר .הכומסה ׳זיימי׳זאקל םבשומ וקיתעהו ריעה תא
 ראשיהל תושר הלביק ,לשיפ השמ יאקנבה לש ותנמלא

 התיבב
 םיטרפ ונל רוסמל םיברמ םניא הפוקת התואמ תורוקמה
 תפוקתב ליגר יתלב רבד הז היה אל ,הארנכ .שוריגה לע
 םע השענ המ ,ונל םירסומ תורוקמה ןיא ןכ .דרפס שוריג
 ולביק םאהו ,אקארק ידוהי לש ידיינ אלד יסכנו שוכרה לכ

 .לפרעב הטול לכה .םתרומת םייוציפ
 ¬תמו אקארקב םידוהיה תודלות אופיא ומת 1495 תנשב
 םיילכלכ םירשקש ףא ,׳זיימי׳זאקב םידוהיה תודלות תוליח
 תריב םע םידוהיה תא רושקל תובר םינש דוע ויה םידיתע

 ,ןילופ
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 (1655)ו״טת תנשב תידבשה השילפה דע ,זיימי׳זאקב םידוהיה

 ןושארה דנומגיז ךלמה ימיב

 -אקל ורבע אקארקמ 1495 תנשב םידוהיה ושרוג רשאכ
 .דתיה הלודג .םידוהי תסלכואמ רגכ התיהש ,הכומסה ׳זיימי׳ז
 ימואתפה םאוב םע הרבג וזו /זיימי׳זאק תליהקב תופיפצה
 ,יסחי ןפואב ןטק הייה םהירוגמ חטש .אקארק ידוהי לש
 ולאי׳צ הדובו! הפזוי תובוחרה וילע ורגסש ,עבורמ ללכו
 ,אקארק ריעה תומוח םע לבג ינש דצמו ,דחא דצמ (םויה לש)
 דיימידאק .(םויה לש) רוביידו הבודוימ תובוחרל תוליבקמה
 י״ע הלסיו רהנה ןיבו הקסבולטיד בוחר ןיב הערתשה הלוכ

 .ונימי לש ה׳ז־וגדופה
 ־אקב םיקיתווה םידוהיה ןיב םיכוכיחהו דחא דצמ תופיפצה

 אלש ,בירל ומרג ינש דצמ םישדחה םיבשייתמה ןיבל דיימי׳ז
 ¬יעה טפשמה יתב תודועתמ .תידוהיה הדעל דובכ ליחנה
 הדעה ןיבו תינלופה הדעה ןיב בירכ רבדה רייטצמ םיינור

 תסנכה תיבב ןוטלשל המחלמה לעו ילכלכ עקר לע תיכ׳צה
 .תידוהיה דיימי׳זאקב זא היהש ,דיחיה

 היכ׳צ ידוהי לש םקלח תנמ ויהש ,םישוריגהו! תוערפה
 דוחייבו ןילופל םיחרובה תא ואיבה ׳ז״טה האמה תישארב
 .דיימי׳זאקב תדרפנ תיכ׳צ הליהק ודסי םהו ,הכומסה אקארקל

 יכ ,בר ןמז חונל ,םיכ׳צה םיטילפל ,םהל ןתינ אל ךא
 שדח בלצ עסמ תינלופה ןיסיירב ןגראתה 1500 תנשב רבכ
 ¬זעב הארנכ) !חילצה ,בובלל רודחל וחילצה אלש םינבלצהו
 יפלו ׳זיימידאקב ידוהיה עבורל רודחל (אקארק ינוריע תר
 -לוחב) 1500 תנשב וחצר ,םינלופה םינוירוטסיהה תודע

 .םהמ םיבר ועצפו םידוהי םירשעכ (ס״ר תוכוס דעומה
 1501 תנשב םידוהיה ונפ ,ריעה תא םינבלצה ובזעש רחאל
 ירבחמ םיינש רסא ךלמהו ,טכארבלוא ןאי ךלמל הנולתב
 חוכשל ׳זיימי׳זאק ידוהי וקיפסהש םדוק ךא .ריעה תצעומ

 תחאמש (1508) ריעב העומש הצופנ ,הלאה תוערפה תא
 טפשמה .וב השודקה "היטסוה״ה םע בהז עיבג בנגנ תויסנכה
 ינפב "םשא,"ד ידוהיה תפירשב רמגנ םידוהיה דגנ ךרענש

 ."הירמ המלעה" םש־לע היסנכה ינפל םוצע להק

 תקולחמה ךשמה תא וענמ אל ץוחבמ תופידרה לבא
 םינלופה םידוהיהו םיכ׳צה םידוהיה ןיב תימינפה תורחתההו
 ־גיז ךלמל דע ועיגה םיקסופ יתלבה םיכוסכסה .׳זיימי׳זאקב
 םהיניינעב תונפל םינושה םידדצהמ שרד אוהו ,ןושארה דנומ
 ,םילבוקמה םייטפשמה תודסומה לא תקולחמב םייונשה■
 ודיב (םוידנ) םיקרמ 100 דיקפהל דצ לכ עבתנ םייתניבו
 דנומגיז לש וימיב .הנרוזחת אל תוכמהו תוטטקהש ,תוברעכ
 ףאש ךלמהו ןילופ יבחרב תוידוהי תוליהק וצצ ןושארה
 לש םיישאר םיבוגכ הנימ ךכ םשל .םיסמה תייבג זוכירל
 דחא /זיימי׳זאקמ םירישע םידוהי ינש הנידמב םידוהיה יסמ

 .היכ׳צמ םישדחה םיטילפה ןיבמ דחאו םוקמה יקיתוומ

 תונחמ ינש ןיב רשפל וז הריחב ידי־לע ךלמה שקיב ילוא
 .הלועה ףותיש ידיל םאיבהלו םיביריה

 םהרבאו ׳זיימי׳זאקמ קי׳צנארפ ויה םיישארה םיבוגה ינש
 .סומהוב םואדוי

 לשיפ השמ יאקנבה לש ונב ,לשיפ םירפא אוה קי׳צנארפ
 דחא ,קאלופ בקעי ברה היה לשיפ םירפא לש וסיג .אקארקמ
 ךלמה הנימ 1512 תנשב .ןילופב דומלתה ירקוח ילודגמ

 (רוטקזגא) ישאר הבוגכ לשיפ םירפא תא ןושארה דנומגיז
 .הנטקה ןילופ ידוהי לכל

 ,(םומהוב םהרבא) היכ׳צ שיא םהרבא ינשה ישארה הבוגה
 רסיקהו היראגנוהו היכ׳צ יכלמ לש יאקנבה ןכ ינפל היה
 ןילופ ידוהי יסמ לש ישאר הבוגכ הנמתנ אוה .ןאילימיסקמ
 םיבוגה׳ ינשל ןושארה דנומגיז ןתנש יונימה בתכב .הלודגה
 םדבל םה םיסמה תא תובגל םה םיאשר יכ ,ןייוצ ,הלאה
 םדיקפת ףקותב יכ םגו ,םהידי לע וכמסוהש םישנאה וא
 ,("0]6״ס43) תוזוחמה ילשומ לש םטופישל םינותנ םה ןיא

 .דבלב ךלמה לש אלא

 ,תולודגה תוליהקה יתש תופירחב ואצי הלא םייונימ דגנ
 העיגפ םישארה םיבוגה יונימב ואר רשא ,בובלו אקארק

 תנולתב בשחתה אל ךלמה .םהלש הימוינוטבאבו םהיתודסומב
 אקארקב תידוהיה הליהקה תא לבא ,בובלב תידוהיה הליהקה
 לש תאז המחלמ .לשיפ םירפא לש !יתוייבג םוחתמ איצוה
 תחא ׳קפס אלב התיה ,ודגנ אקארקב תידוהיה הליהקה

 לגר תטישפ רחאל .ולש לגרה תטישפל! ונולשכל תוביסה
 תרזעב םינש רחאל הילא רזחו ץראה תא לשיפ םירפא בזע וז

 .ןושארה דנומגיז ךלמה תשא ,הנוב

 רחאל .הברה הנוש היה אל יכ׳צה םהרבא לש ולרוג
 תויהל אוה (1514) הנמתנ לשיפ םירפא לש לגרה תטישפ
 זכיר הזכ ןפואב .הנטקה ןילופ ידוהיל ישארה הבוגה םג
 ,ןילופ תנידמ לכב םיסמה תייבג תא יכ׳צה םהרבא וידיב

 ,םימוצע םיישק הארנכ ויה ול םג ךא .אקארק תליהק דבלמ
 תזכורמ היבגל ףקות לכב ודגנתה תוידוהיה תוליהקה יכ
 היה ץלאנ ןכל .ךלמה ןיבו םניב רישיה רשקה תא ופידעהו
 לגרה תא טושפל יכ׳צה םהרבא םג רפסמ םינש רחאל
 וינודא לש ותוברעתהל תודות קר .ותוא ומירחה תוליהקהו
 בוש דנומגיז ךלמה ותוא לביק ,ןאילימיסקמ רסיקה ,םדוקה
 לבא ,זוחמה לשומ לש וטופישמ ותוא ררחשו ותוסח תחת
 הישעתו רחסמב קסע אוה .ול הרזחוה אל ההובגה ותרשמ

 .הנוב הכלמה תוסחב
 ¬וסמה ויקסע תא שירוהו 1533 תנשב תמ יכ׳צה םהרבא

 .השמ ונבל םיפנ

 אקארקב תוליהקה בירו קאלופ בקעי יבר

 -יכ׳צ ידוהי תריגה הרבג הרשע־ששה האמה תישארב

 דנומגיז ךלמה לש דהואה וסחיו אקארקל טרפבו ןילופל
 תודמע סופתל םגו ןילופב רהמ םלקאתהל םהל רזע ןושארה
 אקארק ידוהי ןיבו םהיניב תורחתהה .הליהקה ייחב חתפמ
 ־תיכב ברכ ןהיכ הפוקת התואב •הכלהו הרבג םיקיתווה
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 יפ לע ףאש ,קאלופ בקעי יבר ,אקארקב דיחיה תסנכה
 ־ופ״ה שארכ בשחנ ,תיכ׳צה גארפמ ןאכל עיגה ומצעבש
 תורומתה יאלמו םירעוסה וייחב תמ״יוסמ הפוקתב ."םינל
 לכ תא אלא ,אקארקב הליהקה תא קר אל גלפל חילצה■

 .וידגנתמלו וידדצמל ,תונחמ ינשל תיפוריאה תודהיה
 גרבנרינ תבישיב דמלו הינמרגב דלונש ׳קאלופ בקעי יבר
 לש הברכ ריעצ ליגב הנמתנ ,תוילגרמ בקעי ברה לצא
 הנמתנ 1503 תנשבו ןתחל לשיפ השמ ׳ר וחקל םשמ .גארפ
 תושר םע אקארק לש הברל רדנסכלא ינלופה ךלמה ידי־לע
 והז ןבלב ׳פורפ לש ותעד יפל .ךלמה ירע לכב טופישה
 וכרא אל ,םרב .ןילופב ךלמה םעטמ ברל ןושאר יונימ בתכ
 ןיב המחלמה .אקארקב קאלופ בקעי ברה לש ותוולש תונש
 ־תיבבו הליהקב ןוטלשה לע "םינלופ״ה ןיבו "םיכי׳צ״ה

 ידוהי תפירשב רמגנש ,היטסוהה תבינג לע טפשמה ,תסנכה
 הרש הריעצה ותסיגל םסרופמה טגה ןתמ ףוסבלו (1508)
 בקעי ברה ומכ ,םינברה ילודג תמח תא ודגנ וררוע ,לחר תב
 ץנימ הדוהי ברהו גארפמ סחנפ ברה ׳גרבנרינמ תוילגרמ
 אקארק תא בוזעל חרכוה קאלופ בקעי יברש דע ,האודפמ

 .ןילופל ץוחמ םינוש תומוקמל לטלטיהלו
 ול השריה לשיפ לחר ותנתוח לש הברה התעפשהל תודות
 ךישמהל ידכ 1509־ב אקארקל רוזחל ןושארה דנומגיז ךלמה
 ברכ ותרשמל רזחוה אל םלוא ,תמסרופמה הבישיה לוהינב

 .אקארקב

 "הקזח״ל אקארקב ברה תרשמ תא הבשח לשיפ לחר ךא

 רשא ,הלבקה שיא ,ינשה הנתח רחבנ התעפשהבו .תיתחפשמ
 הז דמעומל םיכסהל וצר אל "םיכ׳צ,/.ד .ריעה לש הברל למל
 ינש תריחב .ץרפ ברה תא ,םמולש ישנאמ בר םהל ורחבו
 רבשמה תא דוע הפירחה דיימי׳זאקב תידוהיה ריעב םינברה
 וצר אל "םינלופ״ה .תסנכה תיבבו הליהקב תודוסיה יגש ןיב
 םיכוסכסהו ,וז דצל וז תווש תוליהק יתש םויק םע םילשהל
 .ריעב דיחיה תסנכה־תיבב םיארונ םימי ינפל דוחייב ורבג

 םתונוביר תא רשיא ןהיפל ,תונקת ךלמה איצוה 1513 תנשב
 ברה לש תידעלבה ותוכז תאו תסנכה תיבב "םינלופ״ה לש
 יתש םויק םג רשיא תאז םע דחי םלוא ,וכותב למל רשא
 םירוזא ינשל תידוהיה ׳זיימי׳זאק תא וקלחב ,תודרפנ תוליהק
 ,םייתדעה םיכוסכסה ומת אל ךכב םלוא .םייביטרטסינימדא

 לכ םהל הנתינ אל יכ ,תעדל וחכונ םיכ׳צה םידוהיהשכו
 תונבל ןוישר 1537־ב וגישה ׳דיחיה תסנכה־תיבב העפשה
 הז הנפשכ .זוחמה לשומל רסמנ עוציבהו ,דרפנ תסנכ תיב
 םיאתמ שרגמ רוסמל השירדב "םינלופ״ה םידוהיל ןורחאה
 ובריס ,תיכ׳צה הליהקה ליבשב לודג תסנכ תיב ןינב םשל
 תעפשהש ,חיכומ הז בוריס .הדוקפה ירחא אלמל "םינלופ,,ה
 הנבנ 1553 תנשב קר) דואמ הקזח ןיידע .דתיה לשיפ תחפשמ
 רחאל הקזחתנ לשיפ תחפשמ תעפשה .("יכ׳צ״ה תסנכה תיב
 השמ ר״דה לש ויונימ םעו (1532) םירכזנה םינברה ינש תומ

 .ברל ,לחר לש הדכנ ,לשיפ םירפא ןב

 םויס רחאלו "יוליע״ב ותוריעצב דוע עדונ לשיפ השמ ׳ר
 האודפל חלשנ ,קאלופ בקעי ברה ,ודוד תבישיב וידומיל

 אקארקל רזח ,האודפב וידומיל םות רחאל .האופר דומלל
 הז םע דחי ךא ,החמומ אפורכ ותונמואמ רקיעב סנרפתהו
 ׳ועוצקמב תובשחתה ךות .תודהיה ידומילב םלתשהל ףיסוה
 תנשב ךלמה ותוא ררחיש ,הרותב הברה ותעידיבו ורשויב
 רשאכ .וייח ימי לכל (םיבוהז 3 לש םוכסל טרפ) םיסממ 1523

 דנומגיז ךלמה ותוא הנימ 1532 תנשב למל רשא ברה תמ
 םג ררחישו אקארקב תינלופה הליהקה לש הברל ןושארה

 .םיסמ םולשתמ ותחפשמ תא

 ךלמה דצמ היטנה הרבג הרשע ששה האמה תישארמ
 רבדה תביס .םימלש תוזוחמ לע םיללוכ םינבר תונמל דנומגיז
 םיסמ תובגל ךלמל היה חונ רתוי הברה יכ ,תילאקסיפ .דתיה
 םע עגיימ ןתמו אשמ להנל רשאמ ,דחא ללוכ בר תועצמאב
 ,אקארק דוחייבו ,תולודגה תוליהקה םלוא .הליהקו הליהק לכ

 ¬תה וליגו ןתואמצעב העיגפ םיללוכה םינברה יונימב ואר

 ודימלת ,אנכש םולש ברה ונמתנ 1541 תנשב .ךכל הזע תודגנ
 לשיפ השמ ר״דהו ןילבול לש הבר ,קאלופ בקעי יבר לש
 "ופ ,ןסייר ,דיימודנאס ,אקארק תוזוחמ לע םיללוכ םינברל

 תונקת יפל םהל ןתינש ןוטלשה .םלחו זלב ,ןילבול ,הלוד
 םושב .םהייח ימי לכל היה יונימה .דאמ ףיקמ היה ,ךלמה
 .ללוכה ברה לש ורושיא אלב בר רוחבל היה רוסא םוקמ

 םרחה לש רידאה קשנב שמתשהל תושרה הנתינ ללוכה ברל
 ,םרחה ןמ ררחתשהל לדתשה אל וא ,ול עמש אלש ימו

 ויה םיללוכה םינברה .זוחמה לשומ ידימ שנועל היה יופצ
 .דבלב ךלמה לש וטופישל םינותנו םיסמה לכמ םירוטפ

 םינברה יונימל תולודגה תוליהקה ודגנתה ,ונרכזהש יפכ
 הליהקה תא ואיצוה םהלש יונימה בתכב רבכו םיללוכה

 .םטופיש םוחתמ תיאקארקה

 דע ןילופ לכב הטשפתה תוליהקה לש תאז תודגנתה
 ריאשהו יזכרמה ונויער לע ךלמה רתיו ,1551 תנשב ,ףוסבלש
 .המצע ינפב הליהקו הליהק לכ לש הידיב םינברה תריחב תא

 םתרבעהו םירצונ רויג לש תולועפב םשאוה לשיפ השמ ר״ד
 הראשנ אל הבצמ .םישודק תומ תמ 1542 תנשבו תודהיל

 ."שודק" ומש די־לע רכזנ וינב תובצמב לבא .וירחא

 ןושארה דנומגיז ימיב היצקאירה תישארו היצאמהופירה

 תופרש לע תועידיהו הינמרגב רתול ןיטראמ לש ותעפוה
 ׳הפוריא ברעמב םיטסימרופירה ידי־לע תוילותאקה תויסנכה
 ותואב .תויחישמ תווקת םיפדרנה םידוהיה תובלב וררוע
 ינבואר "םיחישמ״ה לע תועומשה ןילופ תוליהקל ועיגה ןמז
 .םידוהיה תובלב הרמ הבזכא ררוע יגארטה םפוסו וכלמו

 ¬שה ,"םיחישמ״ה תעפוהו היצאמרופירה ,הלא תוערואמ ינש

 .ןילופב םידוהיה לש ילכלכהו יטפשמה םבצמ לע הערל ועיפ
 םהילע רסאש 1485 תנשמ םכסהה תא ומייק אל אקארק ידוהי

 ׳זיימי׳זאק .דתיה ןמז ותואב .ריעה אקארקב רחסמה תא
 זכרמ השמיש ,הנידמה תריב ,אקארקו ,הינעו הנטק הרייע
 ימוחתב םידוהיה לש םתלבגה .תודיעוו תושיגפ ,טפשמ יתבל
 דומעל ולכי אלש ילכלכ קנח םושמ הב .דיה הנטקה ׳זיימי׳זאק
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 ,םיריעזה םינוריעה ויה םהידגנתמו םיירקיעה םהירחתמ .וב

 ןיא יכ םהיגיצנ ואר רשאכ .הכאלמ ילעבו םינועמק םירחוס
 תצעומל ונפ ׳1485 תנשמ םכסהה לע םירמוש םידוהיה
 םיסמ םולשת יא לע וזירכה ,דימ ונענ אל רשאכו ריעה
 ןהיניב ׳תונוש תושירדב ןושארה דנומגיז ךלמל ונפו היריעל
 תא לביק רשא ,ךלמה .אקארק ריעב ידוהיה רחסמה תקספה
 תעגונה הדוקנב הרורב הבושת ןתנ אל ,תויללכה םהיתושירד

 .ידוהיה רחסמל
 ,הנוב הכלמה לש התעפשה ךלמה רצחב התלע רשאכ

 גישהל םיביריה םידדצה וסינ ,דחוש תלבקמכ העודי .רתיהש
 .הפיה היקלטיאה תועצמאב ,ךלמה תאמ םינוש םרוצו תונקת

 הנש לכב טעמכ ךלמה איצוה הנוב הכלמה לש התעפשהב
 .אקארקב ידוהיה רחסמה ןיינעב תורתוסו תודגונ תוארוה

 ,םינוריעה תא הזיגרה ךלמה דצמ וז הביצי יתלב תוגהנתה

 םישולשה תונשבו ,עורזה חוכב היעבה תא רותפל וטילחהש
 םידוהי םירחוס דגנ תוערפו תויולפנתה וכרע ז״טה האמה לש

 •אקארקב
 תפוקתב חותמה בצמה לגרל ורבג םידוהיב תוערפה

 היצקאירה תלחתהו תינרתולה היצאמרופירה תוטשפתה
 תובוחרל םידמולמה ירדחמ ואצי םייתדה םיחוכיווה .הדגנ
 שארב .תוברחו תולקמ ׳םינבא תועצמאב םנורתפ תא ואצמו
 תא ףדרש ׳טארמאג רטויפ ןמשחה דמע אקארקב הייסנכה
 . (]״4215201:05)"םיטנזיאדוי״ה תא דחוימבו םיטנטסטורפה

 םיעמוש ןמז ותואב .תידוהיה תדל וטנש םירצונ רמולכ
 םסרופמה הרקמה לבא ,ןילופב תמוש םירעב "םיטנזיאדוי" לע
 הנירתאק .לגייוו הנירתאק הנקזב הרקמה אוה ,ינוציקהו
 ול ויהש ׳לגייוו רויכלמ רישעה רחוסה לש ותנמלא ,דתיה
 רחאל .םירישע םידוהי םירחוס םע םיירחסמ םיסחיו םירשק
 הטונ ,דתיה הז םע דחיו ויקסע תא להנל הכישמה הלעב תומ
 אקארקב ,דיסנבה ישאר הודימעה רשאכ .תידוהיה תדל
 ןיבהל הלוכי הניא לבגומה הלכשבש התנע ,הורקחו טפשמל
 .דבלב דחא לאב הנימאמ■ איהו תירצונה הישילשה םויק תא

 הנמתנשכ לבא /׳בטומל רוזחל" החיטבה םילודיש רחאל
 השרפה תא םייסל טילחה אקארק ןמשחל טארמאג רטויפ
 .ריעה רכיכב לגידו הנירתאק תא ףורשל ןיד קספ איצוהו
 הרודמה תארקל 80־ה תב הנקזה הכלה ,היאר ידע ירבד יפל
 .ןורחאה עגרה דע היתועד לע הרתיו אלו הנותח לאכ
 םגו ןילופ לכב םידה הררוע לגידו הנירתאק לש התפירש
 חספ התע דעשו קודא ילותאק היהש ,ומצע ךלמה .הל הצוחמ
 להקה תעד .םידוהיה דגנ יולגב התע אצי ,םיפיעסה יתש לע
 התוגהנתהל יארחאכ תסנכה תיב ןזח תא המישאה אקארקב
 דדנו אקארקמ חורבל היה ץלאנ ללמואהו לגידו הנירתאק לש
 הינברו הליהקה יסנרפ תא םישאה ךלמה .היכרותל דע
 .(1539) דבכ רסאמב םתוא םשו ןזחה לש ותחירב ןוגריאב
 תא ררחשל ךלמה לצא םידוהיה לש םהיתודלדתשה לכ
 םידוהיה ומליש זאו ,ורזע אל ׳אלכב תושק ונועש ,םיריסאה
 הז ךוברע" תרזעב .הנוב הכלמל ךוברע״כ םיבוהז 20.000
 תדומל .םשפנבו םפוגב םירובש םאלכמ םיריסאה ואצי

 ,אנזופ ידוהי לצא השרפ התוא לע הנוב הכלמה הרזח ,ןויסנ
 .םיבוהז 10.000־ב קר הקפתסה םש לבא

 רשא ,ז״טה האמה לש הנושארה תיצחמב םידוהיה תופידר
 ,ןהירחא וררג ,םייתד םגו םיילכלכ םג םעפה ויה ןהימרוג

 .םידוהיה ןמ קלח לש םתורצנתה

 ,ץילאה םיחאה לש םתורצנתה םלועב הררוע םיבחר םידה

 וחתפ םה .ןילופב םינושארה םירבעה םיסיפדמל םיבשחנה
 ,רנש התואבו אקארקב םהלש םופדה תיב תא 1534 תנשב
 לשנא ׳ר רפס״ו "ארוד ירעש" םירפס ינש רואל ואיצוה
 םופדה תיבשכ 1537 תנשב רבכ לבא .״הנשמה תבכרמ וא
 ,לאומש :םיחאה תשולש ורצנתה ,םיירבע םירפס אלמ היה
 אקארק ידוהי .ןאיו ירדנא ,םולואפל וכפהו םיקילאו רשא
 ונפ זאו םידמושמה לצא וספדנש םירפסה תא תונקל וקיספה
 חירכיו תיפסכה םתקוצמב םהל רוזעיש ךלמל ץילאה םיחאה

 ךלמה .ןסחמב וראשנש םירפסה יפלא תונקל םידוהיה תא
 .ןילופ ינמשחמ רקיעב תבכרומ ,רתיהש ,תדחוימ הדעוו הנימ
 םירפסה 3.500 לע םופדה תיב לש יאלמה תא הכירעהש
 תולודגה תוליהקה שולשו םינירולפ 1.600 לש םוכסב וכותבש
 תא םינש שולש ךשמב םלשל ובייוח (בובלו אנזופ ׳אקארק)
 םינוש תומוקמל ורזפתה ץילאה םיחאה .םירפסה תרומת
 (לאומש) סולואפ תא ריכזהל יאדכ .םעוצקמב קוסעל וכישמהו
 השדחה תירבה תא 1541 תנשב איצוהו אקארקל רזחש
 ,םגרתמה היה ימ עודי אל .תוירבע תויתואב שידיאל םוגרתב
 ,טארמאג יאקארקה ןמשחל רפסה תישארב השדקהה לבא

 ־באהש ׳ןייצל יאדב .תירנויסמ ,דתיה רפסה תרטמש החיכומ
 אל הזב .תינוליגאיה הירפסב ראשנ םלועב דיחיה ראלפמס
 איצוה 1543 תנשבו תירנויסמה ותדובע תא סולואפ םייס

 תירבעל דומיל רפס (באלצורוו) יולסרב די־לע דלפסדנוהב
 תירבה תאצוהבש וזמ הכופה םעפה ,דתיה■ הרטמה .שידיאו
 תודוס תולגל" םירצונה תא דמלל ,איהו שידיאב השדחה

 ."םיידוהי

 םידוהיה ואצמ ,ילכלכ היה םיכוסכסל םרוגהש ןמז לכ
 לבא .םינוריעה דגנ םתמחלמב םיליצאבו ךלמב תנעשמ
 קר אל ףרוע םהל ונפ ,יתד םרוג ףסונ ילכלכה םרוגלשכ
 הזמ םירכוח ויה םידוהיה .םיליצאה םג אלא ,קודאה ךלמה
 .רכו סכמ ,חלמ תורכמ ןוגכ ,הנידמה תוסנכה תא תובר םינש
 םהיניע תא םיליצאה ושטל ,תיתד האנש י״ע םיבהלושמ
 תנשב בוקרטויפב (םיריצ סנכ) םייסבו ,ולא תוידוהי תוסנכהל
 יניינעב תודחוימ תוטלחה הנושארה םעפב ולבקתנ 1538
 תוסנכה תרכחהל רוסיאה ןיינעב טרפב ,(0611143615)םידוהיה
 םירפכב רחסמה לע רוסיאה ,םידוהיל — הנידמל תוכיישה
 דמעמ ותואב .םירעב רחסמה תלבגה ,םש םיקווש תכירעו

 .ידוהי למסכ בוהצ עבוכ שובחל םהילעש ,םג טלחוה
 הנירתאק תפירש רחאל ,אקארקב ולא תוטלחה םוסריפ
 ררוע ׳ץילאה םיחאה תורצנתהו הליהקה יסנרפ רסאמ ,לגידו
 תונלדתשה יכרד תא ועדי זא דע .תידוהיה ׳זיימי׳זאקב המהדת
 ינומה לע עיפשהל ךרדה תא אל לבא .ויצעויו ךלמה לצא
 תכאלמב ,תינרדומה הטישב זוחאל וטילחה ןאכו .םיליצאה
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 ןושארה יטיגולופאה רפסה ילוא הז היה ןבלב ׳םורפה תעדל
 הרבהמ,אוה ימ .םופדה דוא הארש תידוהיה תדה לע םלועב
 ,תיתד תונלבוסל ףיטמ רבחמה .עודי אל תאזה תרבוחה לש
 לדתשמו (תוינרתולל הנווכה) תונתשמ תותדה יכ קומינב
 יביטקורטסנוקו יביטקודורפ טנמלא םה םידוהיהש ׳חיכוהל
 קרו הכאלמ ילעב הב ןיאש ,ןילופב םיננולתמ .הנידמב
 10.000־כו םירחוס 3.200 םידוהיל הנהו ,םיטעמ םירחוס
 אלא ,הייסנכה טופישל םינותנ םניא םידוהיה הכאלמ ילעב

 .דבלב ךלמה טופישל
 חא הברה תונשל הלכי אל תיטגולופאה תרבוחהש הארנכ
 1542 תנשב בוקרטעיפב יתייסנכ סנכב .םידוהיה דגנ הריואה
 ־יטנא תוטלחה רפסמ בוש לבקתנ ,טארמאג לש ותושארב
 ־ארק תליהקב תורושקה תודחוימ תוטלחה ןהיניבו ,תוידוהי
 דוחייב םידוהיה רפסמ תא ליבגיש ,ךלמל הנפ סנכה .אק
 םהילע רוסאי ,תויסנכה יתב תא סורהל תוארוה ןחי ,אקארקב
 השיש דבלמו ,םייבמופה םיקוושב םהיתורוחס תא גיצהל
 היהי רוסא ,םהיתורוחס תא םה םינסחאמ םהבש ׳םינסחמ
 ולא תוטלחהש ,הארנכ .םירחא םיניינבב שמתשהל םהל
 רוסאל 1543 תנשמ הדוקפב הויצ ךלמה יכ ,םיאתמ דה ואצמ

 המכו /זיימי׳זאקב תידוהיה ריעל ץוחמ בשיתהל םידוהי לע
 זיעי אל שיאש תיריעה תצעומ הטילחה ןכמ רחאל םימי

 .אקארקב תורידו תויונח םידוהיל ריכחהל
 ,םידוהיה דגנ תודמעמה לכ דצמ תאז תיללכ תורעתסה
 התשענ םמויק תמחלמו תושדח תויעב ינפב םתוא הדימעה

 .רתוי הרומח

 ירוטאב ןאפיטסו טסוגיוא טנומגיז תפוקת

 שיא היה ,םינולליגאיה תלשושל תרחאה ,טסוגיוא טגומגיז
 ,ותוכלמב תותדה לכל ינלבוס םחי הליג ךכיפלו ,סנאסינירה
 .ידמל םיקודה ויה םידוהיה םע וירשק .תידוהיה תדה תוברל
 תוליהקה לש תוסנכהה תא ויבא ול רסמ ותוריעצב דוע
 ,אקארק יסנרפל ותוא בריק רבדהו ,ותיב תקזחהל תוידוהיה
 ןיב .הלא תוסנכה ןובשח לע תוערפימ ול םימלשמ ויהש
 קחציו גרובנדנארבמ רזעלא םיאקנבה וטלב ,וללה םיסנרפה
 םינבא תונקל הילטיאל םתוא חלש ךלמהש ,(רגינ) ץראוש
 רב לאומש אפורה הכז דחוימ דובכל הכלמה ליבשב תורקי
 תשא ,הנוב םע דחי הילטיאמ אקארקל עיגהש ,םלושמ
 ¬יאה אפורה תא דואמ דביכ ריעצה ךלמה .ןושארה דנומגיז
 100 לש תיתנש תרוכשמ ול םלשל הויצ 1547 תנשבו יקלט
 ־ומש השמ ׳ר ,םלושמ ר״ד לש ונב .וייח ימי לכ םיבוהז
 םולש יבר לש תמסרופמה ןילבול תבישיב דמל ,ץיבלא
 ,ץיבלאומש השמ ׳ר .סילרסיא השמ יבר םע דדייתהו אנכש
 תכסמל שוריפ ,אנכש םולש יבר לש "םיקספ׳ה תא םיפדה
 ןואיזומב אצמינ הז רפס לש דיחיה ראלפמסכאה) ןישודיק

 .(יטירבה

 ־ארמ ךאבריוא השמ אקארקל עיגה׳ ז״טה האמה תישארב
 לש ותב םע ןתחתהש ,לרסיא וא לארשי ודכנ .ןובסיט
 ,םילרסיא תחפשמ לש דסיימה אוה ,גרובנדנארבמ רזעלא

 .ןילופב תורישעהו תוסחוימה תוחפשמה תחא
 להינ ,אקארק התיה לרסיא לש ובשומ םוקמש יפ לע ףא
 טסוגיוא טנומגיז ךלמה םע עיגהו הנידמה יבחר לכב םיקסע
 ,ידוהיה רחסמה םוחתל ץוחמ םנמא התיה אנליו .אנליול דע
 ידוהיל השריה ויפל ,(1551) דחוימ וצ איצוה ךלמה ךא
 ¬לה תתלו הב רוחסל (ץיבורוטקוד ןועמשו לרסיא) אקארק
 חינזה אל ,םילודגה ויקסע תורמל .אתנכשמב ףסכ תואוו
 ויתויולדתשהל תודות .רוביצה יכרצ תא םג לרסיא לארשי
 לש השקה תודגנתהה ףא לע ,לביק ,ךלמה לצא תוברה
 ושידקהש ,(1557) תסנכ תיב תיינבל ןוישרה תא ,הרומכה
 תסנכ תיב אוה הז הפגמה ןמזב התמ רשא הכלמ ותשא רכזל
 :בותכ ויתוריקמ דחא לע רשאו םויה דע דמועה ,א״מרה
 ה״בקה דובכל :רזאתה זוע ל׳ד ףסוי רב לארשי ׳ר שיאה״
 יסכנמ הנב .ה״בצנת :רזעלא ׳ר תב הכלמ ותשא רכזלו
 ׳ד ה׳ב׳ו׳ש תשרפלו טרפל לא תיב םוקמ הז ,ה״ב הנובזע

 ."לארשי יפלא תובבר
 יכ ׳אופא ,רעשל שיו ,1553 תנש לע הרומ ךיראתה
 תלבק ינפל םינש עבראכ תסנכה תיב תא תונבל ליחתה

 .יתוכלמה ןוישרה
 ונתחתה לרסיא לארשי לש וינב העבראו ויתונב עברא
 ,ריעה סנרפ ׳קחצי ןוגכ ,םילודג םירישעו םינבר תוחפשמב

 .א״מרה אוה השמ יברו ,"רישעה" ויוניכב עדונש
 שארו תמסרופמה ןילבול תבישיב ותוריעצב דמל א״מרה
 יוליעל השאל הדלוג ותב תא ןתנ אנכש םולש יבר הבישיה
 השמ יבר הנמתנ 1542 תנשב לשיפ השמ ר״ד תמשכ .ריעצה
 א״מרה בתוכ ריעצ ליגב ויונימ לע .אקארקב ברל לרסיא
 ,יתנקז אל ןיידע יתייה רעג" :״השמ יכרד״ ורפסל אובמב
 םיברל תורוהל ,יתינמתה םירחא לעו יתרטנ אל ילש ימרכ
 ורמאש יערו יבהוא לא ׳ופו יתנטק דומלתלו וב וכלי ךרד
 ,1547 תנשב קר ויונימ תא רשיא ךלמה .״יתנעטנ ,הלע :יל
 היכ׳צמו הינמרגמ םידימלתו וינפל ומש ךלה זא רבכ לבא
 ,םירפס רביח א״מרה .אקארקב הלודגה ותבישי תא ואלימ
 ראשנ םקלחו ותומ רחא םקלח ׳וייחב רואל ואצי םקלחש
 ,"השמ יכרד" :םה וירפס ןיב םיבושחה .די בתכב םויה דע
 תרות" ,םירוטה רפס לש םיקלח העבראל תופסותו תורעה
 .רתסא תליגמל שוריפ "ןיי ריחמ״ו "הלועה תרות ,"תאטח
 ¬יפב רומגו הכלהב לחה ,דואמ בחר היה ותוניינעתה חטש
 ומש תא םסריפש ,רתויב בושחה ורפס .הלבקבו היפוסול
 ¬ניא קלח השענש ,"הפמה" אוה ,ידו׳ךיה םלועה לכב
 .דחיב ומע דימת ספדומו "ךורע ןחלוש,"ד לש ילארגט

 הימונורטסאב םג א״מרה קסע ,סנאסיגירה תפוקת ןבכ
 םהרבא לש ירוטסיהה ורפסל תורעה בתכ אוה .הירוטסיהבו
 גארפמ זנאג דוד יבר ודימלת תא דדועו "ןיסחוי רפס" תוכז

 ."דוד חמצ" תא בותכל

 הפיגמה ימיב .םייתחפשמה וייחב רשוא האר אל א״מרה
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 אוהו ,םירשעה תב ,הדלוג ותשאו ומא ופסינ 1552 תנשב
 .52 ןב קר ותויהב ,(1572) ב״לש רמועב ג״לב רטפנ ומצע

 השמ דעו השממ/׳ :העודיה תבותכה התורח ותבצמ לע

 ."השמכ םק אל

 טנומגיז לדתשה ,םלושמ רב לאומש ר״ד לש ותומ רחאל
 לע הלפנ ותריחבו ץראל ץוחמ רחא אפור גישהל טסוגיוא
 ךלמה תא תרש יזנכשא םלוא ,הנידואמ יזנכשא המלש ר״ד
 היכרותל רבע 1565 תנשבו דבלב תוטעומ םינש ינלופה
 ךלמה אפורכ הנמתנ וירחא .לודגה ריזווה אפורכ שמשל

 עודי היהש ׳דרפסמ םירגהמה תחפשממ הרוהלק המלש ר״ד
 1570 תנשב •זירזו רישע רחוסו לודג םכח דימלתכ םג

 ,םיסמה לכמ ררחוש ,רצחה אפורכ ךלמה ידי לע הנמתנ

 אוה הרוהלק תמלש .ךלמה■ לש ידעלבה וטופישל רסמנו
 תואמ ךשמב וספת הינבש ,הרוהלק תחפשמ לש סופיט־בא
 רוביצה ,עדמה ייחב רתויב תובושחה תודמעה תא םינשב
 יאצאצ .טרפב אקארקו ללכב ןילופ תודהי לש הלכלכהו

 ־גאל ,ירהלוק ,יראולאק תוחפשמב םייוצמ תאזה החפשמה

 .רנזופו גרבסד

 םיפעוסמה ויקסע תא להינ ,הרוהלק המלש לש ותומ רחאל

 ןמז ךשמבש ׳הרוהלק השמ חקורה (רכו חלמ תורכמ ,םכמ)
 ¬רג דע ועיגה ויקסעו אקארק תליהק שאר םג היה םייוסמ

 ונבל ולש תחקרמה תיבו ויקסע ורבע ותומב .הילטיאו הינמ
 הרותל וייח תא שידקה ,לאומש לארשי ׳ר ינשה ונב .דוד
 ,עבש ׳המלש לש ותב ."לארשי חמשי" רפסה לעב אוהו

 תבישי שאר ׳המלש יבר לש ונב ,אירול םייח יברל האשינ

 .ןילבול
 רצחב ובבותסה ,םילודגה םיאקנאבהו םיאפורה דבלמ

 תא םיקפסמ ויהש ,םידוהי םיריעז םיקפסו םיאקנאב ךלמה
 ךלמה רזענ ולש ץוחה תוינידמב םג םלוא .רצחה יכרצ

 רצחב אישנ ףסוי ןוד לש הלודגה ותעפשה העודי .םידוהיב
 םיבידא םיבתכמ וילא בתכ ינלופה ךלמה .יכרותה ןטלוסה
 תנשב היכרותב תינלופה תחלשמל הרזע שיגהל שקיבו
 ידוהיה ,תירטאטה תחלשמה שארב אקארקב עיפוה 1567
 קר אל ךלמה הליג ,הלא םירשקל תודות .יזנכשא השמ
 ולאל דחוימבו ,םידוהיה תויעבל הנבה םג אלא ,תונינעתה

 .1485 תנשמ ׳זיימי׳זאק תולובגב וקנחנש ,אקארק ידוהי לש

 ,םהילע ןגה םגו םהיתולובג תא ביחרהל םהל רזע ךלמה■

 ,היצקאירה ימי ויה םימיה .עורפ ןומה םהילע לפנתה■ רשאכ

 תא דימשהל שרד רשא ,ונאמופיל ןמשחה לעפ ןילופבשכ
 תחא הליהק אל םנמאו .ברחבו שאב "םינימאמ יתלב״ה לכ
 םידוהיה ואצמ ,אקארקב ךא ,ןילופב שאב התלע דבלב
 1572 ילויל 7־ב העומשה העיגהשכ ןכלו ,ךלמב ןגמ דימת

 ןילופ ידוהי ןיב יללכ לבא ררש ,תמ טסוגיוא טנומגיזש
 ערואמה תא םשר הליהקה רפוס .אקארק ידוהי ברקב דוחיבו

 ז״כ ׳ב םוי דנומגיז ךלמה תמש רכזל" :הליהקה סקנפב
 ,רפסמ גארפמ זנאג דוד ןוירוטסיההו "ק״פל ב״לש זומת

 ¬ורטסאה לכו םימשב םינוש תותוא וארינ הנש התואבש

 טילש תמ" זאו ,תומחלמו תונוסאל ואבינ הפוריאב םימונ

 ."ןילופ ךלמ טסוגיוא ינשה דנומגיז ,דיסח

 ךלמל וזילאו ךירנה טסוגיוא טנומגיז ירחא הנמתנשכל
 ךלמה לבא ,ותרתכה דובכל ריעה תא םידוהיה וריאה ןילופ
 ןכש> םידוהיה תא עדי אל טעמכו יתפרצה אצוממ היהש
 תחלשמ תא לבקל ללכב הצר אל ,(1372־ב תפרצמ ושרוג

 .תוליהקה

 ןאפיטס ךלמה תוכלמה אסכל הלעשכ הנתשה בצמה
 םרוגכ םידוהיה תוליעי תא ותמכחב ךירעה רשא ,ירוטאב
 לש תויללכה תויוכזה תא רשיא ותרתכה תעשב .ילכלכ
 טפשמה יתבל הבחר תוכמס ונתנש ,תונקת איצוה ,םידוהיה
 ןגהו םתייחמ חטש תבחרהב רזע אקרק ידוהילו ,םיידוהיה

 ¬חב ריאשה השעמה שיא ירוטאב .תוירחסמה םהיתויוכז לע

 ־יוא טנומגיז לש ונמזמ הדמעה ילעב םידוהיה לכ תא ורצ

 העפשה לעב .הרוהלק המלש אפורה תא םהיניבו ,טסוג
 ¬ינ םימוכס .דוליהש ,ארזע בקעי היה ,ךלמה רצחב תרכינ

 םיכלמה רצחב תדחוימ הלודגל םלוא ,רצחה יכרצל םירכ

 לש ונב ,להאו לואש ׳ר עיגה ישילשה טנומגיזו ירוטאב
 ריעצ רוחבכ .ןגובנלנצק הדוהי המלש יבר ,האודפמ ברה
 םינשה ךשמב לבא ,קסירב תבישיב דומלל ויבא י״ע חלשנ

 וטשפתה ויקסעו ןילופב הנידמה יסכנ רכוחו ןסכומל הנמתנ
 .אטילב רכשה תולשבמל דע הק׳צילייווב חלמה תורכממ

 להאו לואש תא הבריק הק׳צילייווב חלמה תורכמ■ תריכח
 זוחמה לשומ םע םיירחסמ םירשק ול ויה הב ,אקארקל
 לאומש ר״ד לש ונתח ׳םאנוי דוד ,ידוהיה ונכוסו יאקארקה
 ¬וימ תוחפשמ ןיבו להאו תחפשמ ןיב ןותיח ירשק .םלושמ רב

 השרפ .אקארקב ותוהש לע ןה ףא תודיעמ אקארקב תוסח
 ןוגראב להאו לואש לש תוירוביצה ויתולועפ תווהמ המצעל
 .אקארק םע ןירשימב תורושק ןניא ולא ךא ,אטיל תוליהק

 הלילל ןילופ ךלמל ותריחב לע הדגאה תא ןייצל קר יאדכ
 ¬שמ תוברל ,םידוהיה תויוכז לכ תא רשיא וב רשא ,דחא

 אוה ,ירוטאב ןאפיטס לש ורצחב תניינעמ תוישיא .ותחפ
 יסכנ רכוחכ קר אל ןייטצהש ,קסירבמ ץיבוקאזיא לדנמ

 .תיאבצ הסדנהל תויטנ לעבכ אלא ,הנידמה

 ץיבוקאזיא לידנמ בשייתה ׳טסוגיוא טנומגיז תומ רחאל
 ןתמו אשמב הליהקה סנרפכ ףתתשה 1581 תנשבו אקארקב
 ¬למל ירוטאב אצי רשאכ .תידוהיה ריעה תולובג תבחרהל

 קפס קר אל היהו לידנמ וילא ףרטצה היסור דגנ המח
 .אבצה לש הסדנהה תולועפל יארחאה אלא ןוחצנה אבצ

 ¬ופ ךוביס לגרל .ירוטאב ךלמה תומ רחא הנתשנ ולרוג

 םישגופ ונאו אקארקב וידליו ותשא תא בוזעל ץלאנ יטיל
 .םירשג תיינב עיצמכו ןנכתמכ הניוובו גארפב ותוא

 יעיברה וואלסידאלוו ישילשה טנומגיז ימיב היצקאירה תרבגה

 היצקאירה התסינ ,ירוטאב ןאפיטס ךלמה לש ונמזב רבכ

 לבא ,םידוהיהו םיטנטסטורפה דגנ החוכ תא תילותאקה
 הנתשה בצמה .וצראב תיב םולש לע רמש ףיקתה ירוטאב
 טנומגיז ריעצה ידבשה תוכלמה אסכ לע הלעשכ ,ירמגל

 ־שה תא קזחל .דתיה ויתורטממ תחאש ,אזאו תיבל ישילשה
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 ךלמה ."םינימאמ יתלב״ה ילגר תא קוחדלו םילותאקה תעפ
 הנימו ,ותרתכה ןמזב םידוהיה תויוכז תא םנמא רשיא ריעצה

 םיאפורהו םיאקנאבה לכ לבא ,רצחה׳ ןכוסל להאו לואש תא
 ירוטאבו ינשה טנומגיז ימיב ךלמה רצחב םיכלהמ םהל ויהש
 ותוכלמ תישארב רבב .הרוהלק ר״ד םג םהיניבו וקחרוה
 תוליהקב תוערפ ,"םיעושיה רדסמ" תעפשהב םינומהה וכרע
 .הרזעל םידוהיה תוינפל הנענ אל ךלמהו ןילופב תונוש
 ךלמה .ליוואוו יתוכלמה ןומראב הפירש הצרפ 1595 תנשב
 קר השריהו םינומהה ינפב ןומראה תא רוגסל הדוקפ ןתנ
 רפוס .ךלמה תורצוא תלצהו שאה יוביכב קוסעל םידוהיל
 םילמב ורואית תא םייס ,תאז הפירש יטרפ םשרש ,הליהקה
 שיאל ךלמה ךפה וליאכו רחא השענ ךלמה בל" :תואבה

 ."לארשי םעל בוט רחושה רחא
 הריבה תרבעה םעו ׳ודבתנ הליהקה רפוס לש ויתווקת
 תליבס יא" לש הנקתה הב הלבקתנש ,השרוול אקארקמ
 רשקה טעמכ קתונ (06 ״סת *016ז!1ת<11$ ) 113161$) ״םידוהיה
 ורמש םיאשראווה םינוריעה .םידוהיה ןיבו ךלמה ןיב ישיאה
 םידוהי סינכהל ילבל וגאדו ׳םהלש הנקתה לע הדפקהב
 ¬פת תימשיטנאה תורפסהו םיעושיה ואלימ זאמ .השראוול
 םיינידמה םייחהש ףא .םידוהיה יניינעב ךלמה יצעוי דיק
 ־יגאיה הימדקאל תודות ,אקארק הראשנ ,השראוול וקתעוה

 םגו ,תובר םינש דוע ןילופ לש יתוברתה זכרמה ,תינולל
 רבד ׳אקארקב הספדנ הלוכ טעמכ תימשיטנאה תורפסה
 תורפס ירבחמ .ריעה ידוהי לש םבצמ לע דואמ עיפשהש
 ,הימדקאה לש םירוסיפורפ רקיעב ויה הימגרתמו וז הזולנ
 תוערפ ידי לע םיצורחה םהידימלת "ומיגדה" םתרות תאש
 רשא ,יקסרוג בקעי רוסיפורפה .אקארק ידוהי לע תויולפנתהו

 טלפמפ לעב ,הנייסמ סוטסקיס דמושמה תא הילטיאב ריכה
 תינלופל דמושמה לש ורפס תא םגרית ׳עודי ימשיטנא
 ,יצירטאפ ןאיטסבס רוסיפורפה .אקארקב 1569 תנשב ואיצוהו
 קרפ וירפסמ דחאב םינבה ,וטסירא ירפס םגרתמכ עודיה
 ־בופירב םידוהיה תא לובסל רשפא םאה ,היעבה לע םלש
 םינכה ,יקסנריס ןועמש רוסיפורפה ןוקינאטובה םג .הקיל
 ידלי לש ירזכאה חצרה" לע קרפ ינאטובה יעדמה ורפסב

 ."םידוהיה י״ע עצובמה םירצונה
 רמוכה בשחנ תינלופה תוימשיטנאה לש ןוקיסאלקכ םלוא
 ,"םיידוהי תוירזכאו חצר ישעמ" ורפס רשא ,יקצייומ •פ
 תורודהמ שולשב אצי ,ןבראקו ןרוקר$9פ ירפס לע םסובמה

 .הרצק הפוקת ךשמב אקארקב
 רשא ,אקארק ידוהי ןיב הלהב ררוע יקצייומ לש ורפס
 תצפה הלולעש הנכסה תורה תואצותה תא םמצעל וראית
 תורודהמה יתש תא הרהמב ונק ןכלו ,םהילע איבהל רפסה
 לש רחא רוסיפורפ היה ,יקצייוממ רתוי ריעצ .תונושארה
 איצוה רשא ,יקסני׳צימ ןאיטסבס תיאקארקה הימדקאה
 לש הירלקפסא" םשב ךירדמ 1618 תנשב םייסה דובכל
 תיאקארקה המינה הזה רפסב תינייפוא ."הינלופ רתכ
 דע המחלמה .דתיה רפסה תורטממ תחאש תייב .תדחוימה
 תומש תא ורפסב רוסיפורפה ריכזה ,ידוהיה רחסמב המרח

 ¬מב קפתסה אל אוה .וריעב םיידוהיה םירישעהו םידבכנה
 ץיבוקבל ׳ץיבורוה ,ואדנל תוחפשמ ינב לש תומשה תריס
 ימה ותבתכ ,דחא לב לש וקוסיע תא ראית אלא ,ןאי׳צובו
 שמיש יקסני׳צימ לש ורפס .ונסחמ וא ותונח םוקמו תקייוד
 אוצמל ולכי ודי לע ׳םינוריעלו יאמיידקאה רעונל ךירדמ
 לע לפנתהלו םירישעה םירחוסה לש תבותכה תא תולקב
 ונפ הליהקה יסנרפ .דודשלו בונגל ,םיידוהיה םינסחמה
 הדוקפ איצוה הזו ישילשה טנומגיז ךלמל הרזע תשקבב
 ¬וקפ .ותריכמו שדחמ ותספדה לע רסאו רפסה תא םירחהל
 איצוה תודחא םינש ירחאו .הברה הרזע אל ךלמה תד
 האמה תישארבש אופא אלפ ןיא .היינש הרודהמ יקסני׳צימ
 דוחיב .אקארק ידוהיל םינכוסמו םישק םייחה ושענ ,ז״טה
 ,תונתמ םהמ ושרד רשא ,הימדקאה לש םיטנדוטסה ןמ ולבס
 םימייסמ ויה םיטנדוטסהש תועשבו ,"ץלאבוזוק" וארקנש

 ¬סמו םהיתויונח תא םירגוס םידוהיה ויה ,םהירועיש תא
 .םהיתבב םירגת

 םיאפורה תא השריג ,סנאסינירה רחא האבש ,היצקאירה
 םיטנדוטסה תומוהמ .תוכלמה רצחמ םיידוהיה םיאקנאבהו
 דגנ הואר יטפשמשכ .אקארק ידוהי לש םקוח םחל ושענ
 םג וחספ אל ,ןילופב םיחוור ושענ "םירצונה ידלי יחצור"
 יכדרמ ׳ר ןב לישנא רשא ׳ר היה ןברקה .אקארק ידוהי לע
 רבדב טפשמה רחאלש ,םלושמ־רב לאומש אפורה תחפשממ
 אריפש ןתנ ׳ר ברה .1631־ב ףרשנ "ירצונ דלי חצר"
 לישנא רשא ׳ר שודקה לע תדחוימ הניק בתכ אקארקמ
 םויב תויסנכ יתבב התוא םיארוק ויה םיבר תורוד ךשמבו
 רבחה תמשנ תא" :אריפש ןתנ ׳ר בתכ וז הניקב .הרכזאה
 ותוא ופרשו ׳יח לאל ושפנו ופוג רסמש יכדרמ ׳רב רשא ׳ר
 ,ושא ןברק חוחינ חיר לילכ ולוכ ׳ושרפ תאו ורוע תאו
 וואלסידאלוו ךלמה םנמא •"ארונהו דבכנה םשה תא שדיקו
 ריעה תצעומל ריכזה ׳הכולמה אסכ לע ותולעב יעיברה
 ׳ירוטאב ןאפיטס לש דוחייבו וימדוק לש תונקתה תא אקארק
 העיגהש היצקאירהו לבא ,םידוהיה דגנ תומוהמ ורסאש
 ¬רבינואה לש םיטנדוטסהו םירוסיפורפה תכימתב האישל
 ¬והיה יוכידב הכישמהו ךלמה תוארוהל בל המש אל ׳הטיס
 םשאנש ,ץיביקרוי רטויפ ינלופה ספתנ 1635 תנשב .םיד
 ותוא וניע רשאכ .תירצונ הייסנכמ השודק ירישכמ תבינגב
 םידוהיה .בקעי םשב ידוהיל היטסוהה תא רכמש ,הדוה

 םדוק .ותוא אוצמל םילוכי םניאו םלענ הז בקעיש ,ונעט
 לע ץינעה לכש ,ויודיוב ץיביקרוי עידוה ,גרוהל ותאצוה
 ירבח תושירד לשבו םייוניעה לשב ובלמ הדב ,בקעי ידוהיה
 .םידוהיה םהירחתממ רטפיהל וז הלתמאב וצרש ,ריעה תצעומ
 לש ותחירב לע ועדי אלש ,העובשב ודיעה הליהקה ידבכנ
 .המ ןמא ןיינעה קתשוה זאו ותחירבב ול ורזע אלו בקעי
 תונמדזהל ןיתמהו עגרהל היה לוכי אל תסומה ןומהה םלוא
 תנשבו .םיאכז םעפה ואציש ,םידוהיב םוקנל ידכ ,תרחא
 הצוחה קרז ידוהי חזרמ תיב לעבשכ ,תונמדזהה האב 1637
 היה .םבוח תא םלשל וצר אלו ורכתשהש םיטנדוטס ינש
 ףסאתה ,םיטנדוטסה תוקעצ תא עמשש ,ןומההו ישש םוי הז
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 ׳תרחמל .תבש ברעב ׳זיימי׳זאקל רוזחלמ םידוהיה תא ענמו
 רוזחל וצר ותרזעבו רמשמ םידוהיה וגישה ,תבשה םויב
 םהב הבה ,םידוהיה תא ספת ,תסומה ןומהה םלוא ,םהיתבל
 ידי־לע ועבטוהו רהנל ולבוה םידוהי העבשו חצר תוכמ
 ריעה ינברו תועובש ינפלש תבשה תאז ,דתיה .עורפה ןומהה
 הליהקה רפוס .תורודל לבא םויכ תאזה תבשה תא ועבק
 םישודקה תמשנ תא םיהלא רוכזי" :האבה הליפתה תא םשר
 אל לע ,םשה תשודקב םימב ועבטנו וגרהנש םירוהטהו
 היה אל םע לעילב ישנא ,םייוגה תעשרב ה״ועב םפכב סמח
 םדוק ק״שה םויב םישודקה העבש וגרהנו ,םולשה םהל
 תיבב ואבחנו ורתסנש ק״פל ז״צש רייא ט״כ ,תועובש
 ,רבדה םהל עדונשכו .הלאה םיעשרה םירוראה ינפמ םייוגה
 ¬כא תוכמב םועצפו םוכהו םיתבה ןמ הקזחב םתוא וחקל
 הז לכ םעו ,תודמשו תורזג לכב היהנ אל םהומכש תוירז
 ץוח םתוירזכאבו םתעשרב םתוא וכילוהש דע ,םזגר חנ אל
 רהנה תעיבטב םתוא ותימה םשו ,םימה תכירב לא םוקמל

 ."ה״ועב

 תוירחסמה היתויוכזו ׳זיימ׳יזאקה תבחרהל םידוהיה תמחלמ

 (1655—1533) ו״טת—ג״צר תונשב

 האמה תישארב תידוהיה ׳זיימי׳זאקל היכ׳צ ידוהי תריגה
 המרג ,גארפמ םשוריג רחאל ׳1542 תנשב דחוימבו ז״טה
 ,םיקסופ יתלב םיכוסכסלו תידוהיה ריעב המויא תופיפצל
 םגו ,ריעה ךותב םיכ׳צה ןיבו "םינלופ״ה םידוהיה ןיב םג
 ןמ תאצל ידכ .אקארקבו ׳זיימי׳זאקב םינוריעהו םידוהיה ןיב
 ןתמו אשמ להנל הליהקה יסנרפ וליחתה הזה השקה ךבסה
 תביבסב םיקיר םישרגמו םיתב תיינק לע םינוש םימרוג םע
 הליהקה יסנרפ ןיב ךשוממה ןתמו אשמה .תידוהיה ריעה
 ¬סהב 1553 תנשב םייתסנ ׳זיימי׳זאק ריעה תצעומ ירבח ןיבו

 תא לגעלו וטיגה תא ביחרהל םידוהיל השרוה ויפל .םכ
 דעוימ היה םהבש לודגהש ,םישרגמ תיינק ידי־לע ויתולובג

 םריעל ביבסמ המוח תונבל ובייחתה םידוהיה .ןימלע תיבל
 .ריעה תצעומל יתנש םולשת םיבוהז 35 םלשל ןכו תבחרומה

 רחסמ יסחי רדסה רבדב תונקת המכ הז םכסהב תולולכ ןכ
 םנובשח לע ובייחתה םידוהיה .םירצונה ןיבו םידוהיה ןיב
 רשיא ךלמה .םכסהה לע ךלמה לש ורושיא לבקל לדתשהל
 ¬בל ץרמב ושגינ םידוהיהו םישדח המכ רחאל םכסהה תא
 ¬ירזה .בחרומה חטשב םיתבו םישרגמ תיינקלו המוחה תיינ
 םירגהמה ויה ,הניינבבו תידוהיה ריעה תבחרהב רתויב םיז
 ,לאגוטרופו דרפס ,הילטיאמ ז״טה האמב ועיגהש םיברה

 .םירישעו עוצקמ ילעב ויה םתיברמש

 החירכה אקארקל ברעמה ןמ םידוהי לש תינומה הריגה
 תא ביחרהל תושר םינוש םימרוג תאמ שקבל םידוהיה תא
 אל םנמא םא .רחסמה תונויכז תאו תידוהיה ריעה חטש
 תצרמנה םתודגנתה לשב םהיתושירד גישהל וחילצה דימת
 ןמ לבקל םדיב הלע 1564 תנשב ירה ,םינוריעה לש
 36 חסת 1016130315 0111-151131115 לש ןונקת טסוגוא טנומגיז ךלמה

 רוגל םירצונה לע רסאש ,הז ןונקת .תידוהיה ריעה חטשב

 הליהק לבקל התכזש ןושארה אוה ,תידוהיה ריעה חטשב
 קר המוד ןונקת הגישה אנזופב הליהקה .ןילופב תידוהי
 ,ןילופ תריב .1645 תונשב קר אטיל תוליהקו 1633 תנשב
 ,ירחסמ זכרמ םג אלא ,ינחורו יטילופ זכרמ קר אל ,רתיהש
 תובישיה םג .הפוריאו ןילופ יווצק לכמ םירחוס הילא הכשמ
 תופיפצהו םיבר םיריעצ ןהילא וכשמ אקארקב תומסרופמה
 ךלמה .םריע תא ביחרהל םידוהיה תא בוש החירכה הברה
 יסנרפ ןיב שדח םכסה 1583 תנשב רשיא ,ירוטאב ןאפיטס
 ¬ונ הבחרה לע ׳זיימידאק ריעה תצעומ ירבח ןיבו הליהקה
 תבחרהל ,ןבומכ ,ודגנתה םינוריעה .תידוהיה ריעה לש תפס

 ךא ,הז עקר לע תומוהמו תוערפ וררועו תידוהיה ריעה
 טנומגיז ךלמה לש ורושיא תא ףוסבל הלביק תאז הבחרה
 ףלוו ומכ ,תלוכיה ילעב םידוהיהו 1608 תנשב ישילשה
 ךשמב ונק ,םירחא םירישעו ם׳לקעי קחציו רפופ ןאי׳צוב

 .םישרגמו םיתב 67 רצק ןמז
 ריעה תא וביחרה 1608 ,1583 ,1553 תונשמ םימכסהה
 המויק ףוס דע ונתשנ אל השעמלש תולובגה דע תידוהיה
 ׳תימי׳זאק תומוח םיפקומ ויה היתולובג .תיאמצעה ןילופ לש
 .ונימי לש ץיגידוואו בוחרל דע ועיגהו ולאי׳צ הדוב בוחרו
 המחלמ הכשמנ ,הייחמה חטש תבחרהל המחלמה םע דחי

 ¬סה .הכאלמו רחסמל םידוהיה לש םתוכז לע תקסופ יתלב
 וגישה ףוסבלו הפוקת התואמ וראשנ םינוש םיירחסמ םימכ
 דבלמ םיכרצימה לכב רוחסל תושר 1615 תנשב םידוהיה
 ענכשל םידוהיה וחילצה אל תאז תמועל .םיפירח תואקשמ

 (םיחצה) םינוריעה לש םייעוצקמה םידוגיאה יגיהנמ תא
 םתכאלמב קוסעל םידוהי םינוורפלו םיטייחל קר השרוהו
 תורושק ויה ולא תוכאלמש ןויכ ,דבלב םידוהיה יכרצל
 אל םידוהיה לבא .תיתד הלבגהב רמולכ ,זנטעש רוסיאב
 ¬יעה תונולתל םרגש רבד ,ולא תוריזג לע תונדפקב ורמש

 ומרג ןכ יפ לע ףא .תוערפו תומוהמל םג םעפ אלו םינור
 םידוהיה לש קזחה םויקה ןוצרו ברעממ תידוהיה הריגהה
 ,הלאה םינשה תאמב הליהקה לש התוחתפתהו הלודיגל
 ¬והיל היה רוסא יכ ףאו .ןילופל תידבשה השילפה ינפלש
 םינסחמו תויונח םהל ויה ,םכסומה םוחתל ץוחמ רוגל םיד

 .אקארקבז ׳זיימידאקבש םירצונה םיעבורב םיבר

 דבלמ ,םילודגה תויסנכה יתב לכ ונבינ הפוקת התואב
 םקוה 1553 תנשב .ןכ ינפלמ םייק היהש ,ןשיה תסנכה תיב
 הפירשה רחאל םקוש רשא ,א״מרה םש לע תסנכה תיב
 לש תסנכה תיב הנבינ ז״טה האמה ףוסב .1557 תנשב
 בוחר די־לע םיינעה עבורב "להוש הפוק" ארקנש הליהקה
 "הובגה תסנכה תיב" םג הנבינ ךרעל ןמז ותואב .הפוק
 םש־לע תסנכה תיב" םקוה 1620 תנשב .(״ל,דוש עכיוה יד״)
 ,ןאי׳צוב רפופ ףלוו היה ודסיימש (להוש ם׳רפופ) "רפופ
 ׳ר םיקה ,1644 תנשבו .ונמזב םילודגה םיאקנאבה דחא
 תא .רישעה קחצי ויוניכב עודי היהש ,ס׳לקעי ׳ר קיחיא

 ."ל,דוש ם׳קיזייא ׳ר"

 יסקנפמ רבתסמ תידוהיה ריעה לש התובחרתה ףא לע
 רפסמ הלע אל ז״טה האמה עצמאב יכ "אשידק הרבח״ה
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 עיגה האמ■ התוא ףוסבו 2000 לע ׳זיימי׳זאקב םידוהיה
 ,שיא 4500״ל

 ז״יה האמה לש הנושארה תיצחמב תוסחוימה תוחפשמה■

 וטלבתה ז״יה האמב אקארקב תוסחוימה תוחפשמה ןיב
 .ס׳לקעי תחפשמו ץיבורוה תחפשמ׳ :םייתש רקיעב

 .רציבורות תיב׳צה הרייעה ןמ האצומש ,ץיבורוה תחפשמ
 יאתבש ןב םהרבא ׳ר :ומכ ,רודה ילודג ואצי הכותמשו
 "םהרבא דסח" רפסה רבחמ ,בובל תבישי שאר ,ץיבורוה
 האמהמ השפת ,"תירבה תוחול ינש" לעב ץיבורוה היעשי ׳רו
 .אקארקב תידוהיה הליהקה ייחב הבושח הדמע הרשע־עבשה
 יפכ וא ,ץיבורוה סחנפ היה תאזה החפשמה יבושחמ דחא
 הנושארה ותשא .רוטקוד סקנפ ;ריעה יסקנפב ארקנ אוהש
 היינשה ותשאו גארפמ הובגה בייל יבר לש ותדכנ ,דתיה
 ץיבורוה סחנפ שמיש תובר םינש .א״מרה תוחא .דתיה

 1609 תנשב םתח הזכש רותבו אקארקב הליהקה שאר
 .,זיימי׳זאק ריעה תצעומ םע רחסמ יסחיל םכסהה לע
 ¬שמב םג ןהיניבו ןילופב תוסחוימה תוחפשמב ונתחתה וינב
 םג וינפל ךלה ץיבורוה סחנפ לש ומש .להאו לואש תחפ
 אמורב תידוהיה הליהקה הפרשנשבו ןילופ תולובגל ץוחמ
 ישיא בתכמב אמור תליהק לש דחוימה החילש הנפ ,(1602)
 .ותליהק תבוטל םיפסכ ףוסיאב רוזעיש ,ץיבורוה סחנפל

 לכב םידוהיה" יכ ורפסב וילע רמוא יקסני׳צימ ימשיטנאה
 לואשל ילבמ הבושח הלועפ לכ לע וטילחי אל םירעה ראש

 ."ותוא
 ¬קנש ,ץיבובוקעי תחפשמ איה ,תקהבומ תיאקארק החפשמ
 ,רישעה לקעי ׳ר החפשמה יבא םש לע ,ס׳לקעי םג האר
 הליהקה ןונקת ירבחממ דחאו אקארק תליהק שאר היהש
 ואשנ ,השמו קחצי ,לקעי 'ר לש וינב ינש .(1595 תנשב)
 דובכל .תוסחוימה ץיבונמחנו טרופאפאר תוחפשממ םישנ
 דמעש ,שלקעי ׳ר קיזייא ׳ר אוה ,קחצי ןבה הכז דחוימ
 היה קיזייא ׳ר .(1647—1608) הנש םיעברא הליהקה שארב
 ־שמ וא תורטש תרומת ףסכ הוולהש יאקנאבו עודי רחוס
 להינש םיקסעהש ,רישעה קחצי והוניכ םניחל אל .תונוכ
 יפלא תורשע לש םימוכסל ועיגה םינלופה םיליצאה■ םע
 קיחיא ׳ר לש ובלמ וחיכשה אל םילודגה םיקסעה .םיבוהז
 תיינב .דתיה ולש תובושחה תולועפה תחאו׳ רוביצה יניינע תא
 באלסידאלוו ךלמה .ומש לע ארקנש ,ראופמ תסנכ־תיב
 1644 תנשב קר לבא ׳ותיינב תא 1638 תנשב רשיא יעיברה
 ־בש םיפיהו םיראופמה דחאל בשחנש ,הז תסנכ תיב■ ךנחנ
 הבוט הבישב 1653 תנשב רטפנ שלקעי ׳ר קיזייא ׳ר •ןילופ
 תושאר תאו םיפנוסמה ויקסע תא ריבעה םדוק דועש רחאל
 ,ויבא יקסע תא ביחרה ץיבוקאזיא השמ .השמ ונבל הליהקה
 לידגהו רכזנה תסנכה׳ תיב תביבסב דוחייב ,םיבר םיתב הנק
 אוה ףא רסמתה ויבאכ .ותחפשמ שוכר תא תרכינ הדימב
 התוא גצייו הליהקה שארב דמע 1647 תנשמו ,רופיצ יכרצל
 ותלועפ רקיע לבא .ןילבולבו בלסוראיב םייצרא םידעווב

 .םיקאזוקה תומחלמו ידבשה שוביכה ןמזב .דתיה תירופיצה

 ,באטסוג לוראק םע ץיבוקאזיא השמ שגפנ ודיקפת ףקותב
 שקבל ידכ /זיימי׳זאק ןאי ךלמה ינפל בציתהו י׳צוקאר םע

 ,ומע לע םימחר
 ־גבו ןרשעב ונייטצהש ,ם׳לקעיו■ ץיבורוה תוחפשמ דבלמ
 ןאי׳צוב ,ואדנל תוחפשמ תא ריכזהל שי ,הרותב ןתולד
 רקיעב ,הליהקה ייחב הבושח הדמע וספתש ,יקסבוכו׳זוקו
 הדוהי לש ונתח היה םיטלובה םישיאה דחא .תילכלכ הניחבמ
 תסגכה־תיב דסימ (רפופ) ןאי׳צוב ףלוו ׳ר ,ואדנל בייל
 הינולוקלו יולסרבל ועיגה םיפנוסמהו םילודגה ויקסע .רפופ
 םיבוהז 300.000־ב ושוכר תא ךירעה יקסני׳צימ ימשיטנאהו
 ותחפשמל ריאשהו 1625 תנשב תמ ןאי׳צוב ףלדו ׳ר .םיינלופ

 .םיתבבו םישרגמב ,םינמוזמב בר שוכר תפעוסמה
 ¬סהש ,סללמ המלש תא ריכזהל שי םילודגה םירחוסה ןיב
 (111161:231מ012*0״23ו םויירוטארומ לביקו םייפסכה■ ויקסעב ךבת
 ־ודוק רודואיט דוד תא ןכו יעיברה באלסידאלוו ךלמה ןמ
 לעב לש ונב ,בייל ׳רל האשינ ויתונבמ תחאש ,יקסבוכ

 ."עשוהי ינפ"

 אקארקב ז״יהו ז״טה האמב םירזה םידוהיה

 האמה עצמאב הקספנ אקארקל הלודגה הריגהה םנמא
 תוידוהי תוחפשמ וכישמה םיבר תורוד ךשמב לבא ,ז״טה
 םירחוסה תא הכשמ אקארק .ץראל ץוחמ אובל תודדוב

 הכשמ ,תומסרופמה היתובישי לשב ,ינרות זכרמכו ,םילודגה׳
 הפוריא רוצק לכמ םיבוט ינבו םירליע םג

 ¬ארומ ידוהי ןיבו אקארק ןיב רקיעב רצונ קודה רשק ךא
 .הילטיאו הינמרג■ הירטסוא ,היב

 ־ארוממ קי׳צבארומ תחפשמ איה אקארקב העודי החפשמ
 ויקסע דבלמש ,קי׳צבארומ בקעי היה ירקיעה הגיצנש ׳היב
 רכוחכ םג 1571 תנשב הנמתנ ,אקארקב םיפנוסמה םייפסכה
 םשב םיבר םירכזנ אקארק יסקנפב ,ןילבול זוחמב םיסמה
 וספתש ,קי׳צבארומ בקעי יאצאצמ /ץיבארומ וא קי׳צבארומ
 ¬שמה .אקארק תליהק לש םיילכלכה תייחב הבושח הדמע

 ־אפאר ,ואדנל ,ץיבורוה :ומכ ,תועודיה תויאקארקה תוחפ
 היבארומ ידוהי םע ןותיח ירשקב ורשקתה ׳רפופ ,טרופ

 .היכ׳צו
 תישארב .הנרו תליהק םע ורשקנ רתוי םיקודה םירשק
 ־תיבל םיבוהז 800 תיאנרוה הליהקה התוולה ז״יה האמה

 .1620 תנשב רזחוה■ םוכסהו אקארקב ידוהיה םילוחה
 -קב תוסחוימה תוחפשמה ןיב ורצונ םיבר ןותיח ירשק
 ידוהי ןיבו ,יקסבוכו׳זוקו ץיבובוקעי ,ןאי׳צוב :ומכ ,אקאר
 עברא ןב תיב אקארקמ ביל הנק 1632 תנשב .הניוו
 ץיבודיוד קחצי היה אקארק ירישעמ דחא .הנרוב תומוק

 ►ץיביובוקעי קחצי לש ונתח ,קיצנדיו
 ,אקארקב הינמרגמ■ םידוהי הברה םג ואצמנ הפוקת התואב■
 ¬לטיא םידוהי ןכו ,יזנכשא וא זנכשא. םשב בורל ונוכ רשא
 בושחה םגיצנ .דרפס וא ץיבופולוו ׳ךולוו םשב וארקנש םייק
 אשנש דרפס־ץיבוכולוו המלש היה הילטיא ידוהי לש רתויב
 ישילשה טנומגיז לש םתוכלמ ימיב "רצחה ןכוס" ראותה תא
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 תוצראל עוסנל היה ירקיעה ודיקפת .יעיברה באלסידאלווו
 לבקמ היה הז ירחסמ דיקפת דעב .ךלמה תוחילשב תורז
 חלמה תורכמ תוסנכהמ ול ומלושש ,עובשל םיבוהז 20
 ,ךולוו םוקרמ היה יקלטיא אצוממ בושח רחוס .הק׳צילייווב
 ךא .אקארקב ורגש םיקלטיא םירצונ םע ויה ויקסע רקיעש
 םג וספת םה ;םיקלטיאה םידוהיה ונייטצה רחסמב קר אל
 ¬מהו ,האופרב דוחייבו ,םיישפח תועוצקמב הבושח הדמע
 וגרופרומ דוד ר״ד םיאפורה ויה הז חטשב םהבש םימסרופ

 .אפור ןהכה לאומש ר״דו

 ז״י,דו ז״טה■ האמב םהידוגיאו ,דבאלמ ילעב

 םידוגיאב םינגרואמ םירצונה הכאלמה ילעב ויה עודיכ
 תונדפקב םתואמצעו םתומילש לע ורמשש ,(םיחצ) םירוגס
 דעב ענמ הלא םידוגיא לש קהבומה יתדה יפואה הריתי
 ¬מב קוסיעה תא ללכב וילע רסאו ,םהילא ךייתשהל ידוהיה■
 ילעב ידוגיא לש םינונקתה לכב טעמכ .תונושה תוכאל
 קיזמ ארקנ וילע רבועה לכו הז רוסיא רכזנ ,הכאלמה
 אקוד ךא .ותרוחס תא םירחהלו ושינעהל שיש ,(׳ץאטראפ)
 ¬תה אל םידוהיהש ,החיכומ םינונקתב הזה רוסיאה תשגדה
 ¬יבש ,םייתשב דוחייבו ,תוכאלמ ינימ לכב וקסעו וב ובשח

 .תוטייחו הטיחש :תוישעמ תויתד תווצמב רושק ןעוצ
 םינונקתב קר אל עיפומ הכאלמב םידוהי תקסעה רוסיא
 רוסיאה לע הרזח ׳זיימי׳זאקב תינוריעה הצעומה■ .םירכזנה
 םכסהב .תידוהיה הליהקה ןיבו הניב םימכסהה■ לכב טעמכ
 ¬מב קוסעל רוסא םידוהיל" :שוריפב רמאנ 1609 תנשמ■
 טעמכ חסונ ותוא לע ."םיירצונ תוילוש קיזחהל ןכו הכאל
 התואב .1619 תנשב אקארקב תינוריעה הצעומה םג הרזח
 ¬הו הכאלמ ןיבו רחסמ ןיב דירפהל היה רשפא־יא הפוקת
 אלא הנניא ,םירצונהו םידוהיה הכאלמה ילעב ןיב המחלמ
 םידוהיה ןיב רחסמה תויוכז לע המחלמל הליבקמ■ הרודהמ
 ¬והיה וקסע ,תוריזגהו םירוסיאה ףא לע ,השעמל .םירצונהו
 ־י׳זאקב םיתבה ילעב תומישרבו תוכאלמה לכב טעמכ םיד

 .םיבר הכאלמ ילעב םירכזנ 1635 תנשב תידוהיה ׳זיימ

 םתוא םג ץליא תידוהיה■ הליהקב הכאלמה ילעב יוביר
 םידוגיאה לש םסחיו םירצונה ךרדכ תאז ושע םה .ןגראתהל
 .ריעה תצעומל םיירצונה םיחצה סחיכ היה ,הליהקל הלאה
 לש ףלקה תרגיא איה ,אקארקב רתויב ןשיה ןונקתה
 ןונקתה .1613 תנשב הליהקה דעו י״ע רשוא רשא ׳םינוורפה
 דוגיאה ןיב םיסחיה תא םיטרפ יטרפב רריבש ,םיפיעסה בר
 לידבמ ,תוורפה ירחוסל דוגיאה תבח ןיב ,הליהקה ןיבו
 םידדונה םינוורפה ןיבו םיעובקה הכאלמה ילעב תויוכז ןיב
 השולש ,םיאבג השמח ןיב קלוחמ היה ןוטלשה .(רעפייל)
 הלהנהה תודסומל תוריחבה .םיטפוש השולשו תונובשח יאור

 .הלרגה לעו תותוזחמ לע תוססובמ ויה

 םדאל תושר ,רמולכ ,"תוקזח" םירסומ ויה הלאה םידוגיאה
 ונאצמ ךכ .םייוסמ םוקמב תמייוסמ הכאלמ עצבל םייוסמ
 רוזיש תודובע תא עצבל "הקזח" .דתיה רעלקומש םהרבאלש
 לשומ רצחב "רעלקומשו רעצילטעפעד אשידק הרובחה" לש

 ולביק ,רעלקומש םהרבא ׳ר תמשכו יקסרימובול זוחמה
 .תאזה "הקזח״ה תכראה 1678 תנשב וינב

 ־רוב דוגיא ריכזהל שי םיידוהי הכאלמ ילעב ידוגיא ןיבמ
 .םירזשו םינעצר ,םיטייח ,םיכרוכ ,םיגרוא ,םינעבוכ ,םיקס

 ,םיטחושה דוגיא היה ,םיקזחהו םיבושחה םידוגיאה דחא
 ירכומ ,תומהב ירחוס :םיבוש םיגוסל םיקלוחמ ויה וירבחש
 תורחתהל םרג ,םיגוסה יוביר .םירקנמו רוע יטשופ .רשב
 ץק םישל תכ .רשבה ריחמ הלע היטעבש ,םהיניב תימינפ
 תוארוה 1629 תנשב הליהקה יסנרפ ואיצוה ,ולא תולקתל

 :ורסאש

 ,םירווש תריכמבו םירווש רחסמב קוסעל םיטחושה לע (1
 .םיטוחש וא םייח

 תומהב רחסמב קוסעל םהיתוילוש לעו םיטחושה לע (2
 .היתוביבס ןילימ השולש םוחתבו אקארקב

 .ולא תוארוה לע חיגשהל ווטצנ םיבצקה ישאר■

 דחאו םימכח ידימלתכ םימסרופמ ויה אקארקמ םיבצקה
 היולג" :םהילע בתכ ז״טה האמה ףוסב םייקלטיאה םינברה
 םיבצקה לכש ,אקארק תליהקב היהש ימ לכל םסרופמו אוה
 םידמולמ ,רפס יעדוי םימכח ,םינבר המה ,רשבה ירקנמו
 זנכשא ץרא לכב דוע גהנמה ןכש ,הרות לש התמחלמב
 םיקדובו םיטחוש תונמל יתלבל ,האיסור ,האינלופ ,ןעימאוב

 ."׳ד יאריו הרות ילעב םא יכ םיבצקו

 םימכסהה .םמויק לע םתוהיה םיבצקה ומחלנ השק המחלמ
 תא וליבגה אקארקו ׳זיימי׳זאק לש תוינוריעה תוצעומה םע
 דבלמ .דבלב העבראל 1622 תנשבו הנומשל םיזילטאה רפסמ
 לאכימ יאקארקה הטסוראטסה ןמ םירצונה םיבצקה וגישה הז
 ¬והיה םיבצקה לע רסאש ווצה תא 1666 תנשב יקסבודי׳זבז
 ¬צונה םיבצקה ומייס םא אלא ׳םיקוושב תומהב תונקל םיד

 .םהיתוינק תא םיר

 ¬שמה .אקארקב םידוהיה םיפרוצה םהל ונק הבר תובישח
 ־פיא ,וערפנ אלו םידוהיה לצא םיחנומ ויהש םיברה םינוכ
 ילעב םג ויה םידוהיהו ףסכו בהז ילכב רחסמה תא ורש
 ־ראפ" רחא ושלב םירצונה םיפרוצה .אקארקב םידראבמולה
 םיטישכתב ףנוסמה ידוהיה רחסמה לשב לבא ,םידוהי "םי׳צט
 הזיאו ידוהי ףרוצ ידיב רצוי טישכת הזיא חיכוהל ולכי אל

 .ערפנ אלש ןוכשממ ותושרב ראשנ

 הנש התואב יכ ,םידוהי םיפרוצ ויה רבכ 1596 תנשב
 ¬יה םיפרוצה תא אקארקב תינוריעה הצעומה שאר םישאה
 .םירצונ םיפרוצ תרצות ויה וליאכ םהירצומ תריכמב םידוה
 תיצחמב ןאישל ועיגהו ןמזה ךשמב וברתנ ולא ןוגכ תונולת
 תנשב ירוטאב ךלמה רסמ רשאכ .ז״יה האמה לש הנושארה
 שקיב ,יקסני׳צשל לאפר ידיל העבטמה תלהנה תא 1578
 תועבטמ ףלא העבטמל ריבעתש תיאקארקה הליהקה תא
 ־נפבו םידימאה דחאכ בשחנ םידוהיה םיפרוצה דוגיא .ףסכ
 ¬שהל םיפסכ ורסח רשאכ ."םיבידנה םיפרוצה" וארקנ םיסק
 םיפרוצה" ומרת ,1643 תנשב ״הפוק״ תסנכה־תיב תמל
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 "חרזמב תומוקמ׳,/ ינש ולביק ךכ לשבו םיבוהז 400 ״םיבידנה

 ,םהירבחל
 ¬יה םיפרוצהו וברתה ירצונה דוגיאה דצמ תונולתה לבא
 ־ץוחל תועבטמ תחרבהבו תועבטמ ףויזב ומשאוה םידוה
 םישנועב םייאלו ברעתהל ךלמה חרכוה םעפ אל .ץראל
 ואיצוה ,םימויאה וליעוה אל רשאבו■ .ולא תוריבע לע םירומח

 תא םהירבח לע ורסאש ,תורומח תוארוה םירצונה םיפרוצה
 .םידוהיל בהז תריכמ ןכו ,םידוהיל םייעוצקמה תודוסה תריסמ
 ידוהי יכ ,לילעב םיחיכומ הלאה םירוסיאהו תוארוהה לכ
 לע ז״יה האמה לש הנושארה תיצחמב וטלתשה אקארק
 ־בו בהזב ,ףסכב רחסמה לע רקיעבו תופרוצה תכאלמ

 .םיטישכת

 (1772) ב״לקתב ןילופ תקולח דעו (1655)ו״טתב תידבשה השילפהמ

 1657—1655 תידבשה השילפה

 רתויב תושקה תופוקתה תחא הלח ז״יה האמה עצמאב
 תא טעמכ ובירחה,יקצינלימח יסגלק .ןילופ ידוהי תודלותב
 ץיבוליאכימ ייסקלא ראצה ילייחו ןילופ םורדב תוליהקה לכ

 .ןילופ חרזמ ןופצבו אטילב תוליהקה תא ובירחה
 ,חרזמב בידאה׳ ברחמ חורבל חילצה. םידוהיה ןמ קלח
 ומסח ידבשה בטסוג לוראק יליח .ןופצמ הערה החתפנ הנהו

 .תומש םהב ושעו םידוהיה םיטילפה לש ׳םתחירב ךרד תא
 וסחייתה ,םצראב םידוהיה תא ללכ ועדי אל רשא ,םידבשה
 ¬ארה תחא התיה ןאנזו׳פ תליהק .המויא תוירזכאב םהילא
 ומדקתה רשא ,םידבשה לש םעורז תתנ תא השיגרהש ,תונוש
 תוריהמב וברקתהו׳ דימודנאס ידוהיב• תוערפ וכרע ,המורד

 ,אקארקל
 םע תידוהיה ׳זיימידאקבו אקארקב המק הלודג הלהב
 אל ׳זיימ״זאק לש תועוערה תומוחה .םידבשה תוברקתה
 ,בר ןמזל בידאה■ ינפב תוננוגתה לש תורשפא לכ וחיטבה
 ינסחמו תויונחל םנוה תא םירישעה םידוהיה וריבעה ןכ לעו
 ודדנו ריעה תא ובזע םירחא םידוהי .אקארק ריעב םירצונה
 תומוח תא םידבשה וצרפ 22.9.1655־ב הניול היבארומל
 די םימי 3 ךשמל ןתנ גרבנטדו ידבשה לרנגהו■ ׳זיימי׳זאק

 היה תידוהיה הליהקה ןברוח .זובלו לולשל ויליחל תישפח
 םידוהיה רפסמ תא עבק "תויה טיט" הקינורכה לעבו ,דירחמ

 .שפנ 2.500־ל וחצרנש
 אלש ,יקצאינר׳צ ןאפיטס דמע אקארק ריעה תנגה שארב
 ,ערוה ריעב בצמהשכ לבא ,בייואל ענכיהל ןפוא םושב הצר
 רבכ השקה םבצמב "םשאה" ןברקה תא םירוצנה ואצמ
 םילוענ ויה ןהב תויונחה לע האנשב םינלופה ולכתסה ןמזמ
 רחאל יעיבשה םויבו ,םידוהי לש ךרע יצפחו םיטישכת
 יקצאינר׳צ יניצק וזזב ,םידבשה ידי לע דיימידאק שוביכ
 ךרעוהש ,ידוהי שוכר תא םינלופ םיליצא המכ םע דחיב
 (ןאמטה) איבצמה לש הצימאה ותנגה .םיבוהז 700.000־ל
 ,רבגתמה ביואה■ לומ דמעמ קיזחהל הלכי אל יקצאינר׳צ
 אשמה תאו ׳ריעה תא ובזעי ואבצו יקצאינר׳צש טלחוה זאו

 .אקארק ינוריע ולהני לוראק ךלמה םע ןתמו
 םינוריעה ושרד ,ידבשה ךלמה םע ןתמו אשמה תעשב
 תועשב .1485 תנשמ םכסהל םאתהב ידוהיה רחסמה תלבגה
 וילייח וקיפסה ,ריעה תא יקצאינר׳צ בזעש םדוק ,תונורחאה

 תא סימעהלו םידוהיה לש תויונחהו םינסחמה תא ץורפל
 לע — םיבוהז ןוילימל הכרעהה יפל העיגהש ,הזיבה לכ
 םידוהיה ונפ רשאכ םנמא .אקארק תא בוזעלו אבצה תולגע

 וילייח ירחא םיצר בטסוג לוראק חלש ,ידבשה ךלמל הנולתב
 "רבד ועדי אל" םינלופה םיניצקה לבא ,יקצאינר׳צ לש

 .תוקיר םידיב הריעה ורזח םידבשהו
 לש הלשומכ .ריעב לבגומ יתלב ןוטלש וטלש םידבשה
 לארנגה — ׳זיימידאק לשו גרבנטיוו לארנגה הנמתנ אקארק
 םיתבבו םיראופמה תויסנכה■ יתבב וילייח תא ןכישש ,ןסרפ
 ןמ קלח םולשתב ופתתשה םידוהיה .םידוהיה לש םייטרפ
 הרצ תעשב ליגרכ .ריעה לע םידבשה י״ע לטוהש ,םמה
 ,הנידמב "םידגוב״ב ומשאוה רשא ׳םידוהיה לא האנשה הרבג
 ךלמה םגו יקצאינר׳צ ןאמטהה םג םידחואמ ויה וז האנשבו
 היהו היזלשב תולג זא ךרע רשא ,׳זיימי׳זאק ןאי ,ינלופה■
 ־באהה רסיקה לש ותבוטל ינלופה רתכה לע רתוול ןכומ

 .יגרובס
 התוננוג־תהו בוכוטסני׳צ ריעה לע הכרעמה התוויה םייתניב
 ולחה זאמו ,וז המחלמב הנפמ תדוקנ ביואה ינפב תנייוצמה
 תואבצ תרזעב ׳רבע ינלופה■ ךלמהו ןילופמ תגסל םידבשה
 שרגל רדנ רדנ הב ,בובלל עיגהו היבארומ ךרד ,םיירטסוא

 .יטנטסטורפה בייואה תא
 תא ובזע ןכל םדוק םישדח המכ רשא ,םינלופה םיליצאה
 ץיבושיטב היצארדפנוקב ונגראתה ,ושפנל ׳זיימי׳זאק ןאי
 ¬מב .תילותאקה תדה■ תנגהלו ךלמה תרזעל תואבצ ופסאו
 וקתינו■ אקארקל ינלופה ךלמה תואבצ וברקתה קזב תוריה
 תרזעל .ריעב בערל םרגש רבד ׳הילא תוליבומה םיכרדה תא
 סנכנש ,יצוקאר ידעי היבאדוליסנארטמ ךיסנה אב םידבשה
 םידוהיהו םינוריעה .הלשומל הנמתנו אקארקל וילייח םע
 ־ידבשה אבצה לבא .םינומיא תעובש ול עבשיהל ורהימ
 ¬סואהו םינלופה תואבצ דגנ דומעל היה לוכי אל יראגנוא

 אקארקל ׳זיימידאק ןאי ךלמה סנכנ 3.9.1657־ב רבכו ׳םירט
 יתב■ ןברוחו םיידוהי םיתב 60 לש סרהה .דיימידאק ךרד
 וככיר אל ,ידוהי םד ינמיס דוע ויה■ םהיתוריק לעש ,תויסנכ

 .תוידוהי יטנאה ויתופקשה תא וניש אלו ךלמה בל תא
 ידוהי לש תחלשמ לבקל דיימי׳זאק ןאי תואינ 4.9.1657־ב
 םיבוהז 60.000 ומש לע הריבעה השיגפה ינפלש ,אקארק
 ,םיבוהז 30.000 דלפצה ירטסואה לארנגה לש ומש לעו
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 םידוהיה יבגל תנייועה ותדמע תא הניש אל ךלמה םלוא
 ריעה רמשמל םיבוהז 300 עובש לכב םלשל םהילע הוויצו

 .יתוכלמה ןומראהו
 םימוכס םלשל היה השק ׳הששורתהש תידוהיה הליהקל
 ףסויו ץיבוקאזיא השמ הליהקה ישאר ויה ןמזל ןמזמו הלא
 לדתשהלו ךלמה ינפל בציתהל השראוול םיעסונ ץיבוכולוו
 יללכה קידניסה םדי לע רזעש ףאו .הריזגה לוטיב רבדב
 ¬מה תאמ תודחוימ תויוכז לביקש ,לקנ קרמ ,םידוהיה לש

 רשא /זיימי׳זאק ןאי תא ענכשל ולכי אל ׳םיינלופה םיכל
 ."םירפוכה" לכל האנש תריוא ףקומ היה

 יכ ,דחוימב השק התיה אקארק ידוהי תבוטל תונלדתשה
 ¬שה תשילפ ןמזב םידוהיה "תדיגב" לע תומשאההל ףסונ
 םוקמ תא םידבשל וארה םידוהיה יכ ,ךלמל רפוס ,םידב
 רמוכה ידי לע רתסוה רשא ,ךרע רקי חבזמ לש ואובחמ
 חבזמה תא םידבשה ורכמ ,תאזה הסריגה יפל .יקסלובורטס

 .אקארקמ םוקניפ ידוהיל
 איצוה רשא ,ינוריעה טפשמה תיב ינפב אבוה ןיינעה
 דוד ר״ד םע הליהקה ישאר .םידוהיה דגנ בייחמ ןיד קספ
 ינפב תינש אבוה ןיינעהו ריעה ןמ וחרב שארב וגרופרומ
 ¬יה הליהקה לעש 1662 תנשב קספש ,ןילבולב לאגובירטה
 תילותאקה היסנכל םיבוהז 10.000 םלשל אקארקב תידוה

 .ריעב
 תפסותב הזה בוחה תא םידוהיה ומליש םינש האמ ךשמב
 .םיבוהז 313 םיבייח וראשנ 1741 תנשב דועו ,ההובג תיבר

 הלילע יטפשמ ; תויוערפתהו תומוהמ

 ורזח ,תידבשה השילפה ימיב אקארקמ וחרבש ,םידוהיה
 תמקהב קוסעל וליחתהו ׳זיימי׳זאקל םתולגמ■ טאל טאל
 ושרד היריעה לשו■ ךלמה לש םיסמ יבוג לבא ,םהיתוסירה
 .ריעה ןמ םרדעיה תונש לש םיסמה לכ תא םלשל םהמ
 ונפ םהו הב דומעל ולכי אל אקארק ידוהיש הריזג .דתיה וז
 םנמא הוויצ ךלמה /זיימי׳זאק ןאי ךלמה תרזעל ןמזל ןמזמ
 ,םיסמ תייבג רוסאלו דדשנה םשוכר תא םידוהיל ריזחהל
 היסומלרדנאה. ךותב ךא ,ינלופה םייסה ידי לע ורשוא אלש

 ינלופה םעה .ךלמה תודוקפל ועמש אל ,הנידמב הררשש
 הטשפתהש ,תיתדה תונלבוסה יאו "םידגוב" םידוהיב האר
 אלפ ןיא .הרודמה לע ןמש הפיסוה ,ןילופב הפוקת התואב
 םיטפש השע ןומההו תומוהמ וצרפ וזכ הריואב םא אופא
 ,הימדקאה לש םיטנדוטסה ויה תומוהמל םינושארה .םידוהיב

 לש רוטקרהו םירוסיפורפה תאמ ירסומ דודיע ולביקש
 .תינוללייגאיה הללכמה

 תילותאק הכולהתשכ ,1660 יאמל 4־ב הצרפ הלודג המוהמ
 םבור ,רעונ תצובקו שודקה ןאירולפ תייסנכ ןוויכב הדעצ

 תובוחרה ידצב ודמעש ,םידוהיה לע הלפנתה ,םיטנדוטס
 ,םידוהיה לע ןגה ינוריעה רמשמה םנמא .הכולהתב ולכתסהו
 ¬סה דחא וליפא גרהו םיכומסה םיתבה ירעשב ורתתסהש
 ןיב םיגורהה רפסמ היה המ קוידב עודי אל .םיטנדוט
 םיטנדוטסה ץב תושגנתההש ,איה הדבוע לבא ,םידוהיה

 ברקל החתפתה ,םידוהיה לע ןגהש ׳ינוריעה רמשמה ןיבו
 לפטל תדחוימ תיתוכלמ הדעוו חולשל חרכוה ךלמה .שממ
 דחי הימדקאה לש רוטקרהש ,הרשפב םייתסה רבדה .ןיינעב
 ,םיטנדוטסה לע חוקיפה תא וריבגי ינוריעה דרשמה םע
 תא אכדל תיאשר הייריעה אהת ,קיפסי אל הז חוקיפ םאו

 .הלש היצילימה תרזעב חוכב תומוהמה
 םימעפל ויהש ,תושדח תורוצ השבל םידוהיל האנשה לבא
 ורזחש ,תופגמהו בערה .בוחרב תויולפנתההמ רתוי תונכוסמ
 עקרקה תא ורישכהו המטשמה תא דוע וביל ריעב ונשינו

 .םידוהיה דגנ םדה תולילע שודיחל

 ףסוי ידוהיה ףרוצה תא םינוריעה ומישאה 1662 תנשב
 ־אקל ותפוג תרבעהו םודרטסב ירצונ דלי חצרב קינטולז
 ־ני0ש רחאל קרו ׳תושק הנועו רסאנ קינטולז ףסוי .׳זיימי׳ז
 תא טפשמה■ תיב ינפב גיצה ץיבונומולס קחצי הליהקה קיד
 באלסידאלוו טסוגיוא טנומגיז םיכלמה ואיצוהש םיכמסימה
 ןודל ינוריע טפשמ תיבל תושר הנתינ אל םהיפלש ,ו\/

 .ןילבולב לאנובירטה לא טפשמה רבעוה ,תושפנ ינינעב
 אקארקמ םינוריעה תומשאהל דוסי אצמ אל לאנובירטה
 הליהקה ינברו אוהש יאנתב ,קינטולז ףסוי תא ררחשל קספו
 םשאנה■ דבלמ .עשפמ■ ףח ותויה לע העובש ורסמי היסנרפו
 יבר ןשרדה ׳ריעה לש הבר ,לישעה עשוהי יבר םג ועבשנ
 ףסוי ,ץיבוקאזיא השמ םיסנרפהו (קערעב) ךורב היכרב

 .וגרופרומ דוד ר״דו ץביישובייפ ראזאל ,ץיבוכולוו

 הרו׳דלק והיתתמ טפשמ

 ,הרוהלק המלש לש ונינ היה הרוהלק דוד ןב והיתתמ
 והיתתמ .ירוטאב ןאפיטסו טסוגיוא טנומגיז ימיב רצחה אפור
 םידוהיה ןיב דבוכמ היהו ׳זיימי׳זאקב תחקרמ תיב לעב היה
 לש ןשרדה םג היה םירצונה וידידי ןיב .דחאכ םירצונהו
 8־ב .יללבה ינאקינימודה ׳שודקה ךיציוו םש לע הייסנכה
 בתכב הקתפ הייסנכה חבזמ לע יללבה אצמ 1663 טסוגואל

 .םירמו ושי דגנ םיבילעמ םיטפשמ הליכהש ,יטוג
 דמושמה םייוסמ רשקב דמע ינאקינימודה רזנמה םע
 והיתתמ םע דחא תיבב םעפ רג היהש ,יקסבוקניבור םינוריה
 רוזעל טילחה התע .שוכר יניינעב טפשמ ודגנ להינו הרוהלק

 .תיסרוקיפאה הקתפה לעב רחא שופיחב יללבהל

 יתד חוכיו להינ ןכל םדוק םימי המכש ׳"רכזנ" יללבה
 ,הרוהלק הנע ,תוינורקע תולאש ידוהיל גיצהשכו הרוהלק םע
 ,"רכזנ" יקסבוקניבור דמושמה םגו .בתכב ןהילע בישיש
 לע וינפל רזחש ,הרוהלק םע ןכ ינפל םימי המכ חכוותהש
 הלא םיינש לש תויודעה .הקתפב םיבותכ ויהש ,םיטפשמה
 הוויצש ,ינוריע טפשמ תיבל ןיינעה תא ריבעהל וקיפסה
 החד ,םייוניעהו השקה רסאמה ףא לע .הרוהלק תא רוסאל
 ןעטו קתפה לעב אוה היה וליאכ תומשאהה תא הרוהלק
 טפשמה תיב לבא .יטוג בתכ בותכל ללכ עדוי וניא יכ ,םג
 תא תונעל קספו יקסבוקניבורו יללבה תועדוה תא לביק
 .םייח ותוא ףורשל ךכ רחאו יזכרמה קושב יבמופב הרוהלק

 תפסותב םדיב ויהש םירשקה לכ תא וליעפה הליהקה יסנרפ
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 וחילצהו ןידה קספ חא לטבל ידב םינוש םימרוגל ףסכ תונתמ
 סנכתהש ׳יתוכלמה לאנובירטה ינפב אבוי ןיינעהש עיפשהל
 הנועמה הרוהלק תא וריבעה רשאכ .בוקרטויפב ןמז ותואב
 תוערפ השעו תנייועה הריוואה תא ןומהה לצינ ,בוקרטויפל
 ןב סובפ ירוא :םידוהיה וחצרנ תוערפה תעשב .םידוהיב
 ןב ףסוי ,לאומש ןב השמ רענה ׳ריאמ ןב בקעי ׳ןהכה ילא
 לאנובירטה ףסאתה םייתניב .לאומש ןב עשוהיו ןימינב;
 תא ,יקסבוקניבור דמושמה תא םידעכ ןימזהש בוקרטויפב
 םיפסכה קפס ,םהרבא תאז לישעה עשוהי יבר שישיה ברה
 ריעה תא םידעה ואצי רשאכ .הימדקאב םיטנדוטסה לש
 ,םידוהיה לע םיטנדוטסה בוש ולפנתה ,בוקרטויפל םכרדב

 ,םודדשו םהב וערפ
 ־ויפב לאנובירטה רשיא (ולסכב ד״י) 13.12.1663 םויב
 יכ ,ופיסוהב ינוריעה ןידה תיב לש ןידה קספ תא בוקרט
 הילע ,בוקרטויפב יזכרמה קושב ההובג המב דימ םיקהל שי
 לש םיתפשה תא דירוהל היה ךירצ ןיילתה .קספה עצובי
 ףורשלו ׳עודיה קתפה תא תינמיה ודיל סינכהל ,םשאנה

 רוקעל ץילתה היה ךירצ ךכ רחא .קתפה םע דחי דיה תא
 הריעה םשאנה תא איצוהלו שאל התוא קורזל ,ונושל תא
 חתותב םישל וילע לטוה ורפא תא .םייח ותוא ףורשלו■
 לכ יפל לעופל אצוה ןידה קספ .החמש תואל וב תורילו
 קושב ףפוטצהש ןומהה תועורת לוקל ,תוירזכאה יקודקד

 .הזחמב תוזחל
 ונמטו הרוהלק לש ורפא תא אלמ ףסכב ונק םידוהיה
 תורבקב א״מרה לש תסנכה תיב דיל תורבקה תיבב ותוא
 הז ירזכא ןיד רזג .םימש םש ישדקמו תוכלמ יגורה ראש
 ויתותוא תא ריאשה תידוהיה הליהקה ידבכנמ דחא יבגל
 רפסמ ךתב היכרב הליהקה ןשרד .ןמז ותוא לש תורפסב

 ורפסב הרוהלק והיתתמ שודקה לש ותומ יטרפ תא תונקיידב
 תאצמנ דרופסכוא תיירפסב .(ד״כת אקארק) "ךרב ערז"
 הרבחמש ׳1666 תנשמ י״שר בתכבו שידייב הנטק תרבוח
 שודיק" :תירבע תרתוכ הל ףריצ שלקימ ףסוי ןב שריה יבצ
 םתוכז םהרבא ׳רו סחנפ ׳רו והיתתמ ׳ר לש דחוימה םשה
 ¬ורהה לע םיטרפ םיעדוי ונא ןיא ."ןילופ תנידמב ונל דומעי
 ¬תמ והיתתמ לע םיטרפה לפא ,םהרבא ׳רו סחנפ ׳ר םיג
 םירפוס םג הירוהלק והיתתמ לש ותתימל קוידב םימיא
 ־פוריא םורטאיט" רבחמו יקסבוכוק ןאיזאפסו ומכ םירצונ
 וקפתסה■ אל םינלופה יכ ,םפיסוהב תאז השרפ םיריכזמ "םוא
 ־ארקב םידוהיה םיתבה לע בוש ולפנתהו ןידה קספ עוציבב
 ¬והמה תא קיספהל ידכ .םיתב 140 דחא הלילב ודדשו אק
 םידוהיה וכרטצה ,ןשארב ליגרכ ודמע םיטנדוטסהש ,תומ
 אלש רוטקרה תא שקבלו םיפסונ םינירולפ 4.000 םלשל

 .וידימלת■ תא שינעי
 תוחורה תא הטיקשה אל הרוהלק והיתתמ לש ותתמה
 ידוהיב תוערפ 1664 תנשב ונגראש ,םיטנדוטסה .אקארקב
 ¬מל םש ומרגו ׳ןידל םתדמעה דחפמ■ אקארקל וחדב ,בובל
 ,דיימי׳זאק ןאי ךלמל בוש ונפ םידוהיה .םידוהיה דגנ תומוה
 ¬והיה לע ןגהל אקארק תייריע ישארל תוארוה חלש רשא

 תוארוהל תוניצרב סחייתה אל שיא לבא ,םשוכר לעו םיד
 ¬רפשכ ,האב םידוהיה ידעצ תא רצהל תפסונ הלתמא .ךלמה

 ינפל םימי המכ הז היה .םיידוהי םיתב השלשב הפגמ הצ
 םירחוסה וננוכתה■ וילא ׳השראווב יללכה םייסה תחיתפ
 םינוריעה .םתרוחס תא רוכמלו עוסנל ׳זיימי׳זאקמ םידוהיה
 ריעה לבב הצרפ הפיגמה ׳יכ ,׳זיימי׳זאק ןאיל עידוהל ורהימ
 לע ורסאש ,תוידימ תוארוה חולשל רהימ ךלמהו תידוהיה
 עוסנלו םמוקמו תא בוזעל הק׳צילייווו ׳זיימי׳זאק ידוהי
 ¬וריעהש .הכאלמה ילעבו םיטנדוטסה ואר רשאכ .השראוול
 םהינפב םוסחלו םידוהיה םירחוסה תא לישכהל וחילצה םינ

 .םידוהיה לע םה םג ולפנתה ,תיתנועה םתרוחס תריכמ תא
 תא םלשל ולכי אל ■האופקה םתרוחס םע םידוהיה םירחוסה
 םליבשב איצוה רשא ,ךלמל הרזע תשקבב ונפו םהיתובוח
 ישאר לע הויצ םגו תחא הנשל (םוירוטרומ) תיחדת תדוקפ

 ינפב תידוהיה ריעה ירעשב דבכ רמשמ דימעהל הייריעה
 .ןומהה תוערפ

 אקארקב םתעפשהו םילבוקמה

 ¬רקה תא ורישכה הנש םירשעכ וכשמנש לבסהו!תופידרה
 ולחה ,שפנ דע םימ ועיגהש םימיב .תיחישמ ההימכל עק
 "לאוגה" לעו הלואגה לע תידוהיה ריעב■ תועומש תורבוע
 תרות תוטשפתה טעמ אל ךכל הרזע .בורקב עיפוהל דיתעה
 תישארב רבכ םירומי םידיסח הל ואצמנ רשא ,הלבקה■
 אקארקב הבישיה שאר■ לש תויטסימה ויתושרד .ז״יה האמה
 ¬קה ירפסמ תוחפ אל ועיפשה ,(ג״צש רטפנ) אריפש ןתנ ׳ר
 היכרב ׳ר ןיידה ,ודימלת ךישמה הלבקב וכרד תא .ולש הלב
 ערז" רפסב סופדב ויתושרד תא םסריפ רשא ,אריפש ךורב
 יתבש לש ותעפוה לע הגרימסמ העומשה העיגהשכ ."ךרב

 ׳ר .אקארק ידוהי תחמשלו ותחמשל לובג היה אל יבצ
 ינפ תא לבקל היכרותל אציו וידיסח ץמוק ףסא ךורב היכרב
 ראית וב ,תידוהיה ריעב לבקתנש ןושארה ובתכמ ."חישמה"
 ןמז רחאל לבא ,הבר תושגרתה ררוע "לאוגה תעפוה" תא
 .לופוניטנאטסנוקב תמ ךורב היכרב ׳רש ,העידי העיגה רצק
 ןב בייל הירא ׳ר ׳אתמד ברה םג אלא ,הבישיה שאר קר■ אל
 תא ינלופה ךלמה ןמ לביק 1667 תנשב רשא ,לידנמ הירכז
 תנשב״ו ,יבצ יתבש ידיסחמ היה ,"ךלמה דבע" ראותה
 — ״הבושת ינוקית״ םשב שידייב סרטנוק איצוה ״הלואגה
 ברה .ץקה תקיחד יכרדבו הבושת ינידב תוצעו תוארוה
 היהו לופוניטנאטסנוק םע םיבתכמ■ רשקב דמע בייל הירא
 תנבומ התיה הלואגה תשגרה .יתזעה ןתנ יבתכ תא ץיפמ
 ךיראת סקנפב ןייצ הליהקה רפוסש דע ,ךכ לכ הבורקו
 אל תותבשב■ וללפתה תסנכה יתבבו "ק״פל אב 'ד חישמ■"
 לאוגה וננודא םולשל" ףא אלא ׳ינלופה ךלמה םולשל קר

 ,"יבצ יתבש

 ותומלסאתה לע העומשה .אובל הרחיא אל הרמה הבזכאה
 -יעה ולצינ ךכ לע ףסונ .םייפנכה תא הצציק יבצ יתבש לש
 ־יצמה ןמ םתושילת תאו ביצי יתלבה םחור בצמ תא םינור
 .תוערפ םהב וכרע םיטנדוטסה םע דחיו םידוהיה לש תוא
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 1־.ד טנומגיז ךלמה תארוה תא שדיח ׳זיימי׳זאק ןאי ךלמה
 םאב ,הייריעה לע םיבוהז 10.000 לש םנק ליטהו 1520 תנשמ
 לע הארנכ ראשנ סנקה לבא .םידוהיב תוערפה הנשדחתת
 רוזחל יקציבוינשיו לאכימ ךלמה היה ץלאנ ןכש ,ריינה יבג
 ושדוח תוערפה םע דחי .אקארק תייריע ינפב םויאה לע
 ישימשתו היטסוהה תובינג לע תומשאהה םימיה םתואב
 תרוש תא םילשהל ידכב .תוירצונה תויסנכה ןמ השודק

 1־ה דלופואיל רסיקהש ׳אקארקל העידיה העיגה ,תונוסאה
 דע ריעהו ץראה תא בוזעל הניוו הירטסוא ידוהי לע הויצ
 םינושארה םיטילפה ועיגה 1670 ינויב דוע .1670 ילויב 4־ה
 בקעי ׳תיאניוה הליהקה שאר ,םהיניבו ׳זיימי׳זאקל הניומ
 רצחה קפסל הנמתנ ,ירטסואה רסיקה תצלמהב רשא ,םייר
 לש הינש הצובק העיגה 1671 ביבאב .יקציבוינשיו ךלמה לש

 .תידוהיה ריעב הלדג תופיפצהו ׳זיימידאקל הניו יטילפ

 (1682—1672) ב״מת—ב״לת תונשב תופיגמו תומוהמ

 תולפנתה ,ןילופב תומחלמה ךשמה ןה 1672—82 תונש
 יפכו ,הנידמה חרזמ םורדב םירפכו םירע ןברוח ,םיקרוטה
 יפתשמו תונוסאה ימרוג םידוהיב ואר הער תותעב גוהנש
 יכלמ תוארוהל ועש אל אקארק ינוריע .בייואה םע הלועפ
 תובוחה םולשת םהמ ושרדו ,םידוהיל קיצהל אלש ןילופ
 תובוחה תא עורפל םידוהיה ולכי אל רשאכ .תיברה םע
 ויה תויולפנתהה .םשוכר תא םינוריעה ודדש ,םדעומב
 השראווב יללכה םייסה היה ץלאנ ןכש ,תויניצר הארנכ
 ידוהי לש םמולש תרימשל תדחוימ הנקת איצוהל (1676)

 .׳זיימי׳זאקו אקארק
 הפיגמ הצרפ 1677־ב יכ ,וז הנקתל היה אל בר ךרע
 ־בו אקארקב תובבר םינש 3 ךשמב הליפה וזו ,אקארקב
 םיאירבה בור .דחאכ םידוהיה ןיבו םירצונה ןיב /זיימי׳זאק
 ירבד יבתוכ .םוצע תורבק תיבל הכפה רשא ,ריעה ןמ וחרב
 21.572־ל םינלופה ןיב םיתמה רפסמ תא וכירעה ,זאמ םימיה
 וראשנש םיטעמה םידוהיה .1.100־ל םידוהיה ןיבו שפנ

 תנש ףוסב יכ ,אלפ ןיאו ,תובוחו םיסמ ומליש אל ריעב
 .םיבוהז 50.000 לש בוח רבטצנ ,הפיגמה הככש רשאכ ,1679
 תובוחה ילעב לבא ,הנשל תיחדת ןתנ 3־ה ןאי ךלמה םנמא

 .םידוהיה דהוא ךלמה תדוקפב רתויב ובשחתה אל

 ,םבר םע דחיב םריעל םידוהיה בור ורזח 1680 תנשב
 הילאו הבישיה שדחמ החתפנ הנש התואב .ףירח קחצי ברה

 .ונדורגמ השמ ׳ר הבישיה שארכ ןמזוה

 (1682) ב״מת תנשב תוערפ םוי

 ¬לו ריעה בר לש ובושל ,אקארק ידוהי לש םתחמש
 1682 תנש לש ביבאב .הכרא אל ,הבישיב םידומילה שודיח
 תחאמ ובנגנש ,ףסכ ילכ תיינקב אנכש ידוהיה םשאוה
 ותמשאב אנכש "הדוה" םייוניע רחאל .תוירצונה תויסנכה
 ,םינומהה תא העיגרה אלש קר אל אנכש לש ותיילת הלתינו
 וגרהנו תויונח ודדשנ ןהב ,תושדח תומוהמ הררוע אלא
 (הצר אל וא) היה לוכי אל ינוריעה רמשמה .םידוהי רפסמ

 ,םינומהה ודדש (13.3.1682) םלש םוי ךשמבו ץרפב דומעל
 .םידוהי וגרהו ועצפ ,תויונחה תא ׳םיטנדוטסה תושארב
 םידודשה םיצפחה לש "ימינפ רחסמ" םייקתה םוי ותוא לכ
 .םינוריעה ברקמ םיעצמא ילעב ןיבו םמצע םידדושה ןיב
 םידבכ תורמשמ תרזעב הייריעה ישנא ואצי ברע תונפל קר

 .םידדושהו םיחצורה ןיבמ המכ ורסאו
 ןתנווכ רשא ,תוטלחה הטילחהו הייריעה הפסאתה תרחמל
 לכה השענ יכ ,השראווב םייזכרמה תודסומל חיכוהל התיה

 .ריעב רדסה תטלשה םשל

 ,3־ה ןאי ךלמה ינזאל תוערפה לע תועידיה ועיגה רשאכ
 ¬קאה יפלכ דחוימבו הייריעה יפלכ תומשאה אלמ בתכמ חלש

 .אוהה םויב תוערפה תריקחל תדחוימ הדעו םיקהו ,הימד

 התבגו אקארקל 14.5.1682־ב העיגה תיתוכלמה הדעוה
 .הניד קספ תא האיצוה ןכמ רחאלו םימי 3 ךשמב תויודע
 יצחל ונודינ השולש ,וררחוש םיריסאה לש לודגה םבור
 יאנתב ,תוומל ןודינ ,׳ץיביקשולק רטויפ ,דחאו רסאמ הנש
 ¬הש ןוויכ .תומוהמה ןגראמ היה אוה יכ ,ועבשיי םידוהיהש
 שאר היה ץיביקשולקש ,עבשיהל םינכומ ויה אל םידוהי
 הליהקה .םלוע רסאמב וניד ףלחוה ,תוערפה ינגראמ
 ולפנש ,םירצונ םירענ ינש תגירה תמשאמ התכוז תידוהיה
 שדוחל ריעה ןמ ושרוג םידוהי השולש םלוא ,תומוהמה ןמזב
 הבייוח תינולייגיה הימדקאה .תויצקובורפב םימשאכ םימי
 טנומגיז םיכלמה תונקתל םאתהב היתודסומב היזיבר תושעל
 ידכב ,(1666)׳זיימי׳זאק ןאיו (1578)ירוטאב ,(1557) טסוגיוא
 .תומוהמה ימרוג ,םיטנדוטסה לע תוליעי רתיב חקפל לכותש

 םידוהיה לע רסאנ יכ ׳ריכזהל וחכש אל תונמדזה התואב
 .םיירצונ םיגחבו עובשב ןושאר ימיב אקארק ריעל סנכהל
 ןתנ 3־ה ןאי ךלמהו. תוחורה ועגרנ הז ןיד קספ רחאל
 ולכי אלו תוערפב ולבסש ,םידוהי םירחוס רפסמל תיחדת

 .םדעומב םהיתובוח תא םלשל

 יכ ,אקארקב תונורחאה טעמכ ויה םוי ותוא תומוהמ
 תא ןסרל םייזכרמה תודסומהו הייריעה ולדתשה ךליאו זאמ
 ־חולב בר ןמז דוע ראשנ תוערפה םוי ךא .םיטנדוטסה
 ."ףיולעג־רעליש רעסיורג רעד" םשב הליהקה לש ןורכזה

 (1742—1655) ב״קת—ו״טת תונשב הישעתהו רחסמה

 .הכאלמו רחסמל תויוכז תגשהל המחלמה
 בצמה ןיבו ינידמה בצמה ןיב ןילמוגה םחי תא וניאר רבכ
 הדריש ,תונוסאהו תומחלמה תפוקת .םידוהיה לש ילכלכה
 ,תוערפהו תומוהמה תפוקת םג -דתיה ,ז״יה האמב ןילופ לע
 ¬מה .ריעה לש םיילכלכה םייחב לפשה תפוקת םג אליממו
 ,הובג גרדב םידוהיה טופישל תיקוחה םתוכז דבלמש ׳םיכל
 וכמת ׳הנידמה לש הישעתהו רחסמה חותיפב םינינועמ ויה

 האטבתה םימדוקה םיקרפב וניארש יפכ •םידוהיה םירחוסב
 תורהזאבו םידדוב םידוהיל רתי תויוכז ןתמב וז הכימת

 יבגל ןתבוח יולימ־יא לע הימדקאהו הייריעה יפלכ תורומח
 הרזעה האטבתה םימעפל .ידוהיה לש שפנהו שוכרה תרימש
 המחלמה .םייתנש וא הנשל םידוהיה םירחוסל תיחדת ןתמב
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 הקתיש ׳ח״יה האמה לש הנושארה תיצחמב הצרפש ׳תינופצה
 ךלמה רשיאש ,השדחה תיחדתהז רחסמה תוחתפתה תא בוש
 ¬יל יארשאה תקספהל המרג ׳אקארק ידוהיל 2־ה טסוגיוא
 ¬למה המייתסנ רשאכ .תוירחסמה תוקסיעה תטאהלו םידוה
 לש ןונקתה תא 1722 תנשב 11 טסוגיוא ךלמה רשיא ,המח
 תושדחתהל עייס הזבו אקארקב םיירצונה םירחוסה דוגיא

 .אקארקב ירצונהו ידוהיה רחסמה ןיב המחלמה
 םוקמ לע המחלמב הרושק רחסמה תויוכז לע המחלמה
 ¬יה ריעב קר םידוהיה ורג ז״יה האמה תישארב .רחסמה
 םתוא החירכה םויקה תמחלמו הארונה תופיפצה ךא ׳תידוה
 .תירצונה ריעה םוחתל םהיתויונחו םהיתורוחס תא ריבעהל
 ,םינלופ םיליצא םימעפל ורזע םידוהיה לש וז תוננתסהל
 רשא ,םידוהי לש תומלש תוחפשמ םהיתבב םיניכשמ ויהש
 תא הררוע תוננתסהה .םינכוסכ וא םירכוחכ םלצא ודבע
 תיטפשמ ךרדב םא ,םעזב ומחלש ,םינוריעה לש םזגור
 .םידוהיה לש םהירוגמ םוקמ תרבעה דגנ ,עורזה חוכב וא
 תיצחמב יכ ,הברה הארנכ הליעוה אל םינוריעה לש םתמחלמ
 תירצונה ריעה ימוחתב רבכ ורג ח״יה האמה לש הנושארה
 ¬וחס תא וקוויש תויונח תורשעבו ,תוידוהי תוחפשמ תורשע

 .םידוהיה תור

 רוזסמה תודוסי בוציע

 ,"םידירי,׳ב רקיעב זכרתה ח״יהו ז״יה האמב לודגה רחסמה
 אלא ,הנידמה רוצק לכמ קר אל םירחוס םיעיגמ ויה םהילא
 םידיריל םיעסונ ויה אקארק ידוהי םג .ץראל ץוחמ םג
 םיכרצל ףסכ תוולהלו תוולל ,םהיתורוחס תא ףילחהל םינוש
 השולש םימקיקתמ ויה המצע אקארקב .רוביצ יכרצלו םיטרפ
 םג ועסנ תיאקארקה הליהקה ירחוס לבא ,הנשב םידירי
 השראוו ,גיצנאד ׳ןילבול ,באלסוראי ,בוש׳זב "םידירי״ל
 םידירי .גיצפייללו ואלסרבל ןילופ תולובגל ץוחמ םג ועיגהו
 םיניד יתב ובשי םהב ,םיססות רוביצ ייחב םיוולמ ויה הלא
 לבח וחקל אקארק ידוהיו ,תונוש תוליהק יטפושמ םיבכרומ
 .הנכס תקזחב ויה םהה םימיב םיכרדהש י״פעא .םהב ליעפ
 יסנרפו אקארק ירחוס תא תופוכת םיתעל םיאצומ ונא
 השק רתוי .ואלסרב דיריב םיאקנבה לצא ףסכ םיוול הליהקה
 םלשל םיבייח ויה םידוהיה .גיצפייל ידיריל הסינכה התיה
 לבא ׳ריעל הסינכה׳ תושר דעב — לוצבייל — ישיא םכמ
 םיסמ ינימ לכ םלשל יאדכ הארנכ היה אקארק ינוורפל
 לע תויולפנתה .גיצפיילב םיימואלניבה םידיריב ףתתשהלו
 םיחיכש םירקמ ויה םהיתורוחס תבינג וא םיעסונ םירחוס

 .דאמ
 םירזוע םיכלמה ויה תופירשהו תופיגמה ,תומחלמה ןמזב
 .תויחדת וא "לזרב יבתכמ;" תאצוה י״ע הליהקלו םיקוזינל
 ידוהי תורשע המכ ולביק ח״יה האמה לש הינשה תיצחמב

 .ךלמה תושרב תיחדת אקארק
 ךלמה ןכוס לש ראותה תלבק התיה הקודב רתוי הפורת
 וב תוכזל היה לוכי רישע ידוהיש דיחיה ראותה ,(רוטקאפ)
 םג םהל םיארוקש יפכ וא ,םירוטקאפה תליהקל ץוחמ

 הפוריאב הפוקת התואב הבושח הדמע וספת ׳םירוטיברס
 ,םיכיסנהו םיכלמה תורצחב םירוטקאפה תומשו תיברעמה
 וברתה ןילופב .רבד םשל ושענ רמייהנפואו רמייהטרוו ומכ
 ,יקסיבוס ווו ןאי לש ותוכלמ תפוקתב רקיעב םירוטקאפה
 ולש טפשמה יתבו ךלמה קר ;תונוש תויוכזמ ונהנ וללהו
 הליהקה יסממ םיררחושמ ויהש ,םירוטקאפה תא טופשל ולבי
 הנידמה■ תולובגל ץוחמ םידיריל ועסנשכ וליפאו ,היריעהו

 .םלשל בייח היה ידוהי לכש "לוצבייל״ה ןמ םירוטפ ויה
 3־ה ןאי ךלמה תאמ הזכ יונימ ולביק אקארק ידוהי ןיבמ
 גיצרהו ץיבויקבל חספ ,ץיבונומולס ןמירה ,ץיבומהרבא סאנאב
 םיכאוי רוטיברסה םלוכמ תושעל לידגה ךא ,ץיבונורהא
 הנידמב םיאקנבה ילודגמ היה רשא ,קסונ הנוכמה ,יקסבונצפ
 12.000 לש ןודקיפ תקסיע לע ידנרמ רמוכה םע וטפשמו
 דיעהש ,אוש תעובש ללגב הנידמה לכב םסרפתה םיבוהז

 .הרוטנו המלש יקלטיאה■ ידוהיה ודגנ

 םירחוס לש תורישע תוחפשמ ויה םירוטקאפה דבלמ
 ןהישארש ׳הלאה תוחפשמה םע .אקארקב ח״יה היאמב םילודג
 :תוחפשמה תונמינ ,הליהקה יסנרפ תובורק םיתעל ושמיש
 ,לישה ןב■ רב־רכשי ,ץיבורוטנק ך״שר ,ץיבוקאזיא ,ם׳לקעי
 ¬לכה הנומתה .יזנכשא־יקסבוכו׳זוקו (סנרפ קודצ יבר) פ״צר
 ¬צונה םירחוסה תא םג ריכזנ אל םא המ,ילש היהת אל תילכ
 ׳פשמ ,תוירצונ תוחפשמ יתש .םידוהיה םע ורחסש ,םיר
 תחפשממ דחא .םידוהיה םע קר טעמכ ורחס ,סברויפו ץנארק
 םג אלא ,םידדוב םידוהי םע רחס קר אל ,ףוטסירק ,ץנארק
 ןמ לביק ותאוולה תרומתו תידוהיה הליהקל ףסכ הווליה
 ־רשב תטיחשמ תוסנכהה תא תובגל תושרה תא הליהקה
 הווליהש ,סברופ רוטרא היה לודג יאקנאבו רחוס •רשכ
 דחא דצמ .םילודג ףסכ ימוכס הליהקלו םידוהי םירחוסל
 םינלופ םיליצאו םינוריע לצא םילודג םימוכס סברופ הוול
 םידוהיל ההובג תיברב םיפסכה תא הוולמ היה ינש דצמו
 ולכי אל םידוהיה םירחוסהו הליהקה רשאכ לבא .הליהקלו
 בורל םכמתסהב ,ןמזב תובוחה תא עורפל תונוש תוביסמ

 םברופ רוטרא עידוה ,ךלמה תאמ וגישהש תיחדת לע
 תורצ המרג סרברופ ליש "הטילפ״ה .לגר תטישפ לע 1699־ב
 העדי דימתש ׳דחא השונ םוקמבש ,הליהקל■ רקיעב תובר
 ¬הו םיליצאה ןיבמ םיבר םישונ הילע ודרי ׳ותא רדתסהל
 תורשע .םברופל ףסכה תא םיוולמ ויהש ,םינלופה םינוריע
 הליהקהו ףסכה תרזחה תא ףקות לכב ושרד הלא םישונ

 .ןכמ רחאל בר ןמז השקה םדי תא השיגרה

 םיסמהו תוסנכהה!ירכוח

 תוסנכה לש םירכוחה תא ריכזהל שי הנומתה תמלשהל
 "םיליצאהו ךלמה לש םילעפמו תוירוביצ

 וגהנ ,אקארקמ היה הלאה םירכוחה לש םאצומש ףא
 ¬כוחל .הריכחה ילעפמל בורק תורייעב וא םירפכב רוגל וללה
 ,ץיבורדנס למלו למל רשא םיכייש ח״יה האמב םיעודיה םיר
 רצחה׳ לש הירוטארוקורפה תוסנכה תא הריכחב ולביקש
 תונחטו רכש יתב ,םירפכו■ ׳םירע תורשע הללכש ,תיאקארקה
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 םולשת תרומת ולביק הנלה ותשאו ץיבומרבא בקעי .חמק
 תויטרפה תומדאה ןמ תוסנכהה לכ םיבוהז 53.000 לש יתנש
 .הק׳צילייווב תורכמה ללוכ ,אקארק תוביבסב ךלמה לש
 ויה םה ךא ׳בוט היה םילודגה םירכוחה לש ילכלכה םבצמ
 ןטק רוחיא לשבש ,ךלמה ידיקפ וא םהינודא ידסחל םינותנ
 .רסאמב ותחפשמ תאו רכוחה תא םימעפל םימש ויה םולשתב
 לשומ לש וטופישל םינותנ םה ויה ילאמהופ ןפואב םנמא
 השעמל םיטפשנ ויה םירפכב בורל ורגש ןוויכ לבא ׳זוחמה
 לע אונש היה םירכוחה דמעמ .םייטרפה םהינודא ידי־לע
 הבוג תא םהמ דחא לכב הארש ,ינלופה םעה תובכש לכ

 .רועה טשופו רישיה םיסמה

 ח״יהו ז״יה האמב תידוהיה הליהקה לש ילכלכה הבצמ

 הלאמ ולדבנ אל אקארקב הליהקה לש תואצוההו תוסנכהה
 ¬למה םלוא .ןילופב תורחא תולודג תוליהקב תוגוהנ ויהש
 תואצוהה ןכו םידוהיב תוערפהו תומוהמה ׳תושילפה ,תומח
 וצליא ,וללה תונוסאה רחאל תוסירהה םוקישל תולודגה
 האלימ אל רשאכ .םיסמה■ תא לידגהל הליהקה יסנרפ תא
 תודסומל היסנרפ ונפ ,הליהקה תפוק תא םיסמה תלדגה םג
 הליהקה לש תובוחה .תואוולה תלבק םשל םייטרפ םישיאלו
 ןמזל ןמזמ ונתינש ׳תויחדתה ףא לע הנשל הנשמ! ולדג

 .ךלמה תאמ
 םיליצאה תוחפשמ ויה■ תיבירב ףסכ הליהקל םיוולמה ןיב
 סברופו ץנארק ומכ םילודג םירחוס ,ץיטשרומו יקסבוחוק
 םישק ויה םיינולוחה םישונה .םיירצונ םירדסימו םירמכ םגו

 .תיבירה תרזחהב בורל םיקפתסמ ויהש ,הרומכה ישנאמ רתוי
 םדעומב םיליצאל היתובוח תא םלשל הלכי אל הליהקהשכ
 הליהקה .דתיה זאו םידוהי תפיטח לש הטישב וללה וטקנ
 תא ריזחהלו םייובשה תא תודפל םינוילע םיצמאמ השוע

 .האוולהה
 םיעושיה רדסימל תבייח הליהקה ,דתיה םילודג םימוכס
 אל הז בוח ,םיבוהז 195.000 דע בוחה עיגה 1719 תנשבו
 ןילופב םיעושיה רדסימ לש ולוסיח דע ותומילשב רזחוה
 םירדסימל תבייח הליהקה ,דתיה רתוי םינטק םימוכס .(1773)

 .םינאקינימודו םיניטסוגוא
 שפחל היסנרפ תא חירכה הליהקה לש ילילשה ןזאמה
 ,ואלסרבב רקיעב ,הנידמה תולובגל ץוחמ םג תואוולה

 ."םידירי״ל הליהקה יסנרפ םיעסונ ויה הילא
 רתכ הליהקה יסנרפ ואיבה ׳םיקרוטה םע המחלמה ימיב
 ¬לה תגשהל ןוכשמכ ,אקארקב תויסנכה יתבמ דחאמ הרות

 .הזוארק דירפטוג ,ואלסרבמ רחוס לצא האוו
 ילכלכה בצמה תא אירבהל וחילצה אל ולאה תואוולהה לכ
 .םישק םירבשמ הילע וטימה ,ופי,דל אלא ,הליהקה לש

 תא ח״יה האמה תישארב עוערה ילכלכה בצמל ףיסונ םא
 ,םידבשה ידי־לע ןיגוריסל ריעה שוביכו תינופצה המחלמה
 אלפיי אל ,ךכב ךורכה לכו ינשה טסוגיוא ךלמהו םיסורה
 ,רתיהש אלא דוע אלו ׳הקיר הפוק ינפב הדמע הליהקהש
 ןוסאה תיברמל .םינוש םישונל םיבוהז יפלא תואמ תבייח

 םיללח יפלא הליפהש ריעב הפיגמ 1708—1707 םינשב הצרפ
 .ידוהיה בוחרב הקוצמה תא הריבגהו

 ץיבורוטנאק לידבמ .דירבז ׳ר "ףיקתה"

 ¬זהה הנתינ וז תוכופהתו תונוסא תאלמו השק הפוקתב
 לידנמ הירכז ׳רכ הררש ףדורו ףיקת םדא ידיב תונמד
 ־גאק מ״זר .הליהקב ןוטלשה ןסר תא סופתל ץיבורוטנאק
 ,"המלש יניגמ" לעב ,ףסוי ןב עשוהי ׳ר יאצאצמ ץיבורוט
 יכרצב םגו תיבירב תואוולה ןתמב רקיעב קסעו רישע היה
 הלע רבדהו ,הליהקה לע טלתשהל ,דתיה ותפיאש .רוביצ
 רשא ,יקסלופוליו יאקארקה הטסוראטסה וינודא תרזעב ודיב
 יפל ."לזרב בתכמי״ב 1698 תנשב לידנמ הירכז ׳ר תא דייצ
 תובוח לשב ואשונ תא טופשל היה רוסא ׳הזה בתכמה
 רוסאו תירצמה אקארקל תישפח הסינכ ול הנתינ ,הליהקה
 ־ירי״ה ןמזב הערל וב עוגפל הלשממהו הליהקה ידיקפל היה
 ןיירושמ .ותחפשמ לע םג ולח הלאה תויוכזה לכ ."םיד
 .םיסמה תא הלעה ,ןוטלשה תא ץיבורוטנאק ספת הזכ בתכמב
 יפלכ .םדיקפת יולימ ןמזב םחר ועדי אל ולש םיבוגהו
 הליהקה תפוקשכ .היפכ תוטישב שמתשמ היה םירישעה
 ,תורטש לע םותחל םירישעה תא חירכמ היה ,הקיר ,דתיה
 לש םינוש תובוח ילעבל דיימ רסומ היה תורטשה תאו
 הנגראתה הלאכ היפכ ישעמ חכונ םא אלפ ןיא .הליהקה
 םישאה רשא ,ץיבורכז ןועמש לש ותושארב ,ודגנ היציזופוא
 לידנמ הירכז ׳ר תא הליהקה דעוו לש תיבמופ הבישיב

 .םייטרפה ויכרצל רוביצ יפסכ לוצינבו תולוספ תוטישב
 ,הליהקה דעווב הטלחהל גאד עגפנה לידנמ■ הירכז ׳ר
 ,ןועמש לבא .הליהקה תא בוזעל הווטצנו ןועמש םרחוה היפל
 ,תידוהיה ריעל םימעפ המכ רזח ׳םיבר םיכמות ול ויהש

 םתחש רחאל קרו הליהקה שאר ידיקפ ידי־לע רסאנש דע
 יבשות וקלחתה זאמ .ורסאממ ררחוש םינוש תורטש לע
 הקספ אל םהיניב המחלמהו םיבירי תונחמ ינשל הליהקה
 תובקעב וררתשהש ,םוריח יבצמו םיינידמ תונוסא חכונ םג
 ¬מה .ריעה ךרד םיינוסכאסו םייסור ,םיידבש תואבצ רבעמ
 ןכ לעו הנידמה רצואל קזנ ומרג הליהקב תוימינפה תוביר
 ¬וימ הדעוו תונמל יקציבוינשיו שונאי זוחמה לשומ טילחה

 תוטלחה .הרשפ ךרד תאיצמו ןינעה תריקח םשל ,תדח
 הירכז ׳ר לש ודיש ,רבתסמ ךא ,ונל תועודי ןניא הדעווה
 תא ריבעהל חילצה 1704 תנשב .הנוילעה לע ,דתיה לידנמ
 ןימזהל טילחהו ,ותרשממ שריה ןב לואש ׳ר אתמד ברה
 ־באהה לש עודיה יאקנבה ,רמייהטרו ןושמש ׳ר תא ומוקמב
 ׳ר הנמתי םאש ,התיה ךכב ותנווכ .ינשה טסוגיואו םיגרובס
 .הפוקה בצמ תא רפשל יאדווב לכוי ברל רמייהטרוו ןושמש
 תוחבשתו תוליהת אלמ ,ראופמ יונימ בתכ ןיכהל הוויצ אוה
 הליהקה יסנרפ תחלשמ שארב עסנו ,דעוימה ריעה ברל
 ןושמש ׳רל יונימ,ד־בתכ תא תישיא רוסמל ידכ •הניוול
 יאקנאבה בריס רשאכ ותבזכא ,דתיה הבר ךא ׳רמייהטרוו
 ותיבל לידנמ הירכז ׳ר רזח שאוימ .יונימה תא לבקל האגה
 ברל לשימשפמ קחצי ןב בייל הדוהי ׳ר ובורק תא הנימו
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 רוביצה לע הקזחה ודי תא רתוי דוע דיבכה ותרזעב .ריעה
 .םעה תלד לע םג םחיר אלו

 ומצמטצה אל ץיבורוטנאק לש תירוביצה ותוליעפו ויקסע
 (קילאשראמ)ר״ויכ רחבנ 1699 תנשב .דבלב אקארק תליהקב
 תושר "לאשראמנעדוי״כ לביק 1700 תנשב .״תוצרא ׳ד דעו״
 ויתובוח תא רדסל ידב ׳ואלסרבב תועובש העברא ראשהל
 ,ואלסרב שיא ׳רלסרב ףוטסירקל "תוצרא עברא דעו" לש
 "תוצרא עברא דעו" ר״ויכ בוש ץיבורוטנאק רחבנ 1712־ב

 .באלסוראיב
 ףיקתה ונוטלשו: "תוצרא עברא דעו״ב ותעפשה ףא לע
 .הליהקה לש ילכלכה הבצמ תא רפשל חילצה אל ,הליהקב
 ותשקבל הנענ רשא ,ינשה טסוגיוא ךלמל תונפל ץלאנ ךכיפל

 הליעוה אל תיחדתה לבא .תלבגומ יתלב הפוקתל תיחדת ןתנו
 תליהקב המלש היסומלרדנאל המרגו

 םולשת תא ועבתו תיחדתב הברה ובשחתה אל םיליצאה
 םיסמה תא בוש לידגה ףיקתה לידנמ הירכז ׳רו תובוחה
 .דתיה .דרמתה ,ויתוריזגב דומעל האלינ רשא ,רוביצהש דע
 ופיקתה ,םעה תלד רקיעב ,ןומהה .שממ תילאיצוס הדירמ וז
 ישוקב .תוצרמנ תוכמ םהב וכהו וידיקפו ץיבורוטנאק תא
 תסנכה תיבב רתתסהלו חורבל וישנאו: לידנמ הירכז וחילצה
 יטרפה ותיב לע הרעתסה םידרומה לש הינש הצובק .ןשיה
 טקש ינלופה רמשמה לש ואוב םע קר .תושמשה תא הצפינו
 לע ןומהה רעתסה תרחמל .רסאמב:ומשוה ויגיהנמו ,דרמה
 ,ץיבורוטנאק חבונ רשאב .םיריסאה, תא ררחישו רהוסה תיב
 תונובשחה ירפס תא קליס וילגר תחתמ תטמשנ עקרקה יכ
 דועב ול הנק הב ׳בו׳צניפל הליל ןושיאב חרבו הליהקה לש

 .תונברה אסכ תא דעומ
 היסנרפו הליהקב בר זגור הררוע תאז תננכותמ החירב
 אל ץיבורוטנאק .יקציבוינשיו זוחמה לשומל הנולתב ונפ
 ¬קה יסנרפ םלוא ׳יקציבוינשיו יחילש ינפל בצייתהל הצר
 עיגפמב ונממ ושרדו שדחה ומוקמב חונמ ול ונתנ אל הליה
 ץיבורוטנאק הלח םיתעב .םירפסה תאו תובוחה תא ריזחהל
 הירכז ׳ר .ויחאו ותשא תלחנ הכפה ותשוריו ירירע תמו
 ירפ ,"ףיקתה" לש קהבומ סופיט היה ץיבורוטנאק לידנמ
 היה אוה .םישוביכו תושילפ ,תומחלמ לש תרעוס הפוקת
 עדי אל ולש ןוטלשה רצי לבא ,תונורשכ לעב קפס אלב
 תא אלמל ואובב וינפל תורשכ ויה םיכרדה לכו תולובג

 .הליהקה תפוק
 לע םישונה לכ ורעתסה ץיבורוטנאק לש ותומ רחאל
 ידוהי תודלותב הנושארה םעפב ,זאו .הקירה הליהקה תפוק
 םייקש ,יללכה םייסה לא אקארקב הליהקה דעוו הנפ ןילופ

 ,םייסה בשומ םות םע .1718 תנשב ונדורגב ובשומ תא
 רועיש תעיבק םשל תדחוימ הדעוו ינשה טסוגיוא ךלמה הנימ
 םינש שולש רחאל .םתרזחה רדסהו הליהקה לש תובוחה
 תידוהיה הליהקה יכ העבקו התדובע תא הדעווה הרמג
 שילש ינשכ הזמ ,םיבוהז 588.527 לש םוכס תבייח אקארקב

 הניטקה הדעווה .םינוריעו םיליצאל שילשו םירזנמו תויסנכל
 שאוימ היה בצמה .רזע אל הז םג לבא ׳תיבירה תא םג

 .תותימצל ריעה תביזע לע ובשח הליהקה יסנרפש דע ,ךכ לכ
 םממז תא עצבל םהל השריה אל םנופצמ יכ הארנ ,םרב
 רחאל .שוכרה םממ םיפסונ 5% תובגל וטילחה םייתניבו
 תלעות אלל ךא ,םירחא םיסמ םיסנרפה ולעה םינש המכ
 שולשל תיחדת ישילשה טסוגיוא ךלמה ןתנ 1739 תנשב .הבר
 ,דבלב םירזנמלו תויסנכל תדעוימ התיה וזו ןוויכ ךא ,םינש
 .םפסכ תא עובתל םינוריעהו םיליצאה■ תובוחה ילעב וכישמה
 תיללכה הדיריה םג ומרג השקה ינידמה בצמה לע ףסונ
 ידוהיה רחסמב תנגרואמה המחלמה ,ןילופב רחסמה לש
 תוביציה לש טלחומה הרוערעל הליהקב תוימינפה תובירמהו

 םייוגהו םידוהיה יניעב הנרק תדירילו הליהקה לש תילכלכה
 .דחאכ

 לילגהו אקארק תליהק

 היה אקארק לילגב תונטקה תוליהקה ידוהי לש םאצומ
 תליהקל וללה תוליהקה לש ןסחי היה ןכ לעו אקארקמ בורל
 לבא .ךרע תרכהו דובכ לש םחי םינש תואמ ךשמב אקארק
 ־לע ז״יה האמה עצמאב אקארק תליהק טעמכ הברחנ רשאכ
 קתונ ,ער לכב היה ילכלכה הבצמו םידבשה תוסייג ידי
 ¬צע .םאה־הליהקה ןיבו לילגה תוליהק ןיב רשקה טאל־טאל

 ותקולחב הייוטיב תא האצמ תונטקה תוליהקה לש וז תואמ
 לילגל ז״יה האמה לש היינשה תיצחמב אקארק לילג לש

 רימיודנאס םע ןותחת לילגלו שארב אקארק תליהק םע ןוילע
 דרפנב הלשממל םהיסמ תא םילילגה ומליש זאמ .שארב
 אקארק תוליהקב ותולתמ ירמגל ררחתשה ןותחתה לילגהו
 וכמת תונטקה תוליהקה לש תואמצעל ןתפיאשב ,הדוריה
 ¬וטל םילאקסיפ תונורתי ךכב וארש ׳םיליצאה ,םירעה ילעב
 לילגה יגיצנ לש םתופתתשהל ודגנתה אקארק יסנרפ .םתב
 תליהק החלש אל 1666 תנשבו ״תוצרא עברא דעוו״ב ןותחתה
 .ןילבולב "תוצרא עברא דעוו״ל היגיצנ תא האחמכ אקארק
 600־ב תינדרמה הליהקה תא סנק "תוצרא עברא דעוו"
 1200־ל סנקה הלעוה ,1667־ב הב הרזח אלשמו ,םיבוהז
 םיטאדנמה ינשמ דחא דבאת יכ ,הרהזוה הליהקהו םיבוהז
 וליעוה הלא םימויאש ,הארנ .הכרעהה תדעווב הל םיעיגמה
 דעוו״ב ועיפוה םהו תואיצמב בשחתהל וצלאנ אקארק יסנרפו
 תנשב .ןותחתה לילגה יגיצנ דיל ןכמ רחאלש "תוצרא עברא
 וכרצוה היפל ,ינלופה רצואה םעטמ הארוה האצי 1691
 לילגה ידוהיו דוחל אקארק ידוהי תלוגלוגה סמ תא םלשל
 ¬חתשהל רתויב תטלובה החכוהה התיה תאז הארוה .דוחל

 .אקארק תליהקב ןתולתמ לילגבש תוליהקה תורר
 "תוצרא עברא דעוו" תוטלחה ואב אקארק תליהק תרזעל
 םיאצמנה ■םירפכו תורייעש ,ועבקש ,1712־ו 1692 תגשמ
 ־תיב םהל ןיאשו הלודג הליהקמ ןילימ ינש לש רטוקב
 הטלחה .הליהקל תיביטארטסינימחא הניחבמ םיכייש ,תסנכ
 היתונכש ןיבו הקיתווה הליהקה ןיב םיכוסכס הענמ אל תאז
 םע אקארק תליהק הניידתה םינש תורשע ךשמבו ,תובורקה
 ־םינימדאה ןוטלשה לע שוקלואו וואלסי׳זדאוו תורייעה ידוהי

 .ולא תורייע ךותב יביטארט
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 תונברה אסכ לע המחלמה

 ןיב תורחתהב ןכ םג הרושק .דתיה לילגה בר תריחב
 ז״יה האינה עצמא דע טעמכ .היתונב ןיבו םאה־הליהקה
 לבא .לילגה ינבר םג םדיקפת ףקותב אקארק ינבר ושמיש
 יבר תא םעפ ונאצמ ז״יה האמה לש םיעבשה תונשב רבכ
 סובפ ירוא ןב קחצי ברה תא םעפו בוטפואמ ףירח קחצי
 ,ןוטלשה תא דיספהל אלש ידכב .לילגה ינברכ בולדישמ
 ברל ףירח קחצי ברה תא אקארקב הליהקה יסנרפ ורחב
 תחת תונוהכה יתש תא םינש רפסמל ודחיא בושו הליהקה

 ותומ רחאל ׳רחבנ רשאכ לבא .םאה־הליהקה לש הינומגהה
 ברה לש ודכנ ׳בייל הירא הדוהי ׳ר ,ףירח קחצי ברה לש
 ׳ד תא לילגב תוליהקה ורחב ,אתמד ברל ,סיקריס לאוי
 הזה לוציפה .לילגה ברל ,בוטפואמ ברה ,לישעה ןב לואש
 לואש ׳ר תא ונימזה ןכ לעו אקארק יסנרפל חונ היה אל
 —1700) ד״סת—ס״ת םינש עברא ךשמבו ,ריעה ברכ ןהכל
 תליהק תגהנהב תורשמה יתש תא לואש ׳ר דחיא (1704
 תא לואש ׳ר בזע םכרצ יד וררבתנ אלש םימעטמ .אקארק
 סנרפו ,יטרפ םדאכ ואלסרבב רוגל רבעו ההובגה ותנוהכ
 תא הנימ ,ץיבורוטנאק לידנמ הירכז ׳ר ,ףיקתה הליהקה
 ברה .ריעה ברל ק״שר תחפשממ בייל הדוהי ׳ר ,ובורק
 —1710) א״צת—ע״ת םינשב אקארקב ןהיכ ,בייל הדוהי
 היה ,עשוהי םהב לודגהש ,םינב השימח וירחא חינהו (1731

 תומ רחאל .אקארקב ןהכל רבע ויבאש רחאל ,בולדישב בר
 לודגה ונב אל אקארקב תונברה תא לביק ,בייל הדוהי ׳ר
 .עקלעמ־ש דוד ׳ר ,ןטקה ויחא אלא ,עשוהי ׳ר ,דבוכמהו
 הליהקה תא קר אל ,ריעסה רשא ,םיחא בירל םרג הז הרקמ
 דובכ תלפשהו ןויזבל םרגו ןילופ תודהי לכ תא אלא ,לילגהו
 דוד ויחא תא םישאה עשוהי ׳ר .םייוגה יניעב לארשי
 .ותעיצפבו ,א״צתב הרטפנש םמא תאווצ ףויזב עקלעמש
 םויאבו תובינגב עשוהי תא םישאה ודצמ עקלעמש דוד
 םינוש ןיד־יתב ינפב וניידתה םיחאה .היריב ותוא חוצרל
 בולדישב ותנוהכ תא עשוהי בזע םואתפש דע ׳תואכרעו

 תמכ והובשח רבד זאמ וילע ועמש אל רשא ,ויחא .םלענו
 דוד ולביק יופצ יתלב ןפואב .וידליל ושוכר תא וריבעהו
 יגפב בצייתהל העדוה (1731) ט״צת תנשב ויחאו עקלעמש
 העיבתה יפל ,באלסוראיב "תוצרא עברא דעוו" לש ןידה תיב
 בולדישמ ברה ,יקסבולדיש בוקעי ןאי ליצאה שיגה רשא
 בולדישמ ברה תמאב יקסבולדיש "ליצא״ה היה םא .רבעשל
 השק ,האנוה תנווכב אבש ,רחא םדא הז היה וא ,רצנתהש
 ¬קה .הנושארה אסריגל םיטונ םיידוהיה תורוקמה .עובקל

 ־איל ,ם׳ריקי דוד ׳ר ,היסנרפמ דחא החלש אקארקב הליה
 ,יקסבולדיש "ליצא״ה לש תונעטה לכ תא רתס םשו ,באלסור
 ויתונעטב ךישמה ,םיעושיה לש םתכימתב ,ןורחאה הז לבא
 עקלעמש דוד ותוא וקליס רבד לש ופוסבש דע ,ויתומשאהו

 .ךרדה ןמ ויחאו

 ,אתמד ברה לש ונרק תא הלעה אל הז רעוכמ םיחא ביר
 םע ברה רבחתה ךכל ףסונשכו ,רוביצב ,עקלעמש דוד ׳ר
 תא שידגה ׳קודצ ׳ר דמע השארבש ,הליהקב היציזופואה

 תא ,עקלעמש דוד ׳ר תא ומישאה הליהקה יסנרפ .האסה
 דרמתהל ןויסנב םישנא 19 דועו קודצ ׳ר רבעשל סנרפה
 תא ואיבהו הליהקה לש םיימיטיגלהו םירחבנה היגיצנ דגנ

 .זוחמה לשומ ינפב ןיינעה
 תא אצמש ,רומח ןיד־קספ אצוה תכשוממ הריקח רחאל
 תבוטל םיבוהז 400־ב ריעה בר תא סנקו םיבייח םימשאנה
 ׳ר .תסנכה־תיב תבוטל םיבוהז 100־בו זוחמה לשומ תפוק

 הששל ואלכנ םגו םינוש םימוכסב וסנקנ וירבחו קודצ
 .זוחמה לשומ לש רהוסה תיבב תועובש

 ןמיס םה ,וישעמו עקלעמש דוד ׳ר לש ותנוהכ תפוקת
 תידוהיה הליהקה לש םיירוביצה םייחב תירסומה הדיריל
 תינייפא .רתיהש הדירי ,ח״יה האמה לש הנושארה תיצחמב

 .הלוכ הנידמל

 תונברה אסכ לע המחלמה ךשמה

 תיניצר הכמ התוויה 1741 תנשמ הריקחה תדעוו תטלחה
 ¬טפתה תא ושרד םיברה וידגנתמו עקלעמש דוד ברה יבגל
 תמסרופמה ואדנל תחפשמ הדמע םידגנתמה שארב •ותור
 םינבר לש תודמע הינב וספת ךליאו ז״טה האמה ןמש
 הנפ עקלעמש דוד ברה .הנטקה ןילופבו אקארקב םיסנרפו
 הזו ,הרזע תשקבב ,ולרט ,רימודנאס לש זוחמה לשומ לא
 ךא .רוריבל וילא לילגה יגיצנ תשולש תא ןימזה ןורחאה
 וגיצהו לילגה יגיצנ ופסאתה ,התדועתל הנמזהה העיגהש ינפל

 תונברל ,ואדנל קחצי ׳ר ,אווקלא׳זמ ברה לש ותודמעומ תא
 ויה ואדנל תחפשמ יגיצנ .ונממ וגייתסהש ברה םוקמב
 לעו הברה םתעפשה לע וכמס יכ ,םדמעומ תריחבב םיחוטב
 ר״דה לש ותב .רתיהש ׳ברה תשא תחפשמ לש התעפשה

 ךא .ישילשה ןאי ךלמה רצח אפור ,הנוי הד לאונמע
 הנוי עשוהי ׳ר אוה ,וז הרשמל שדח הרחתמ םק עתפל
 לאומש ,רישעה ונתוח תעפשהב חטב רשא ,לקנרפ־םימואת
 םינוריה יאטילה ךיסנה לש רצחה ןכוס ׳ב׳ציזרקמ ץיבוקציא
 ,הילדג ,ץיבוקציא לאומש לש ויחא עיפוה אקארקב .ליבי׳זדר
 לע המיתחב ןהו דחושב ןה הליהקה יסנרפ לש םבל תא הנקו
 ¬יחב רחאל לוחל דמע םנוערפ ןמזש ,הליהקה תבוטל תורטש
 עשוהי ׳רב הליהקה יסנרפ ורחב רבד לש ופוסב .ברה תר
 לשומ תא ושקיבו אקארק לש הברל לקנרפ־םימואת הנוי
 רשיא יקסרימובול .דמעומה תא רשאל יקסרימובול זוחמה
 רחאלו אקארקב ברל לקנרפ־םימואת ברה תא 1742 תנשב
 התיה ואדנל תחפשמ תעפשה םלוא .לילגב ברל םג הנש יצח
 הריעה אובל דחפ א״כה ןב ריעצה ברה יכ ,ידמל הקזח הארנכ
 ךלמה לש דחוימ בתכמ םג .הדבכנה הרשמה תא לבקלו
 ¬קל לקנרפ־םימואת ברהל חיטבהש (1744)ישילשה טסוגיוא

 אובל ברה תא ץירמה אל ,ותוסח תחת ותחפשמ תאו ותוא תח
 ־באס לש זוחמה לשומ ,ולרט ול חלש ר־שאכ םלוא .אקארקל
 חולשל ברה תואנ ,תוסחו הרזע ול חיטבהו ישיא בתכמ ,רימוד

 ויה לקנרפ־םימואת ברה לש ויתוששח .הליחת ותשא תא
 ,הנטקה ןילופ תולובגל ותשא העיגהשכ יכ •ידמל םיססובמ
 בייח היבאש הלתמאב .וקשוגנס ךיסנה תדוקפ יפל הרסאנ
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 ןמ בר ףסכ תרומת היבא האיצוה רשאבו .ותחפשמל ףסב
 תרזעב וחילצה בוש .בונראטל האובב תינש הרסאנ ,רסאמה
 יאמל 9) ה״קת ביבאבו תינברה תא ררחשל העפשהו ףסכ
 ישוחינ .אקארקל לקנרפ־םימואת ברה ףוס ףוס עיגה (1745

 תוחפשמה ןיב תובירמה .והועטה אל ריעצה ברה לש ובל
 יווילב ,תורעוכמו תורידת ויה הליהקב העפשהה לע תוסחוימה
 לקנרפ־םימואת ברה תא דחא םויש דע ׳תונשלהו תוצמשה

 .ואלסרבל הפשח םע חרבו ויצפח תא
 דוד ׳ר ןעט תונברה אסכל .שדחמ השרפה הליחתה בוש
 ןמזה לכ םותחל ףיסוהו ץישולאידדב רוגל רפעש ,עקלעמש

 ־םימואת ברה יכמות .לילגהו אקארק תליהק ברכ ומש תא
 תחפשממ דחאל הנוהכה תא רוסמל וצר אלש ,חרבש לקנרפ
 לבקל ,אקארק דילי היהש ,ץישבייא ןתנוהי יברל ונפ ,ואדנל

 .הרשמה תא
 ,אווקלא׳זמ ברה רחבנ ,ץישבייא ןתנוהי ׳ר לש ובוריס רחאל
 לש ורושיא תא דימ לביקו אקארקב ברל ,ואדנל קחצי ׳ר

 .ותריחבל יקצינארב זוחמה לשומ

 ידוהיה רחסמב ותמחלמו םיירצונה םידחוסח דוגיא

 ושיגרה אל ,הליהקב תוימינפ תובירמב םיקוסע םתויהב
 םירחוסה .שדחמ ונגראתה םירצונה םירחוסהש םידוהיה
 םתחלצהל ירקיעה לושכמה תא םידוהיה םירחתמב ואר הלאה׳
 .ידוהיה רחסמה תא קתשל ריחמ לכב ושקיבו תילכלכה

 ח״יה האמב השוטנ התיה םידוהיהו םינוריעה ןיב המחלמה
 טילחהש ,יללכה םייסל דע ועיגה הידהו הנידמה יבחר לכב
 ¬סמב קר םלוא ׳םירעב רוחסל םיאשר םידוהיה יכ ,1768־ב
 -היריעה תצעומ וא םינוריעה ידי־לע ורשואש ,םימכסהה תרג
 םע אקארק ידוהי לש םינושה "םימססה״ה ונל םירוכז
 תבוטל םנמא ויה םבור .ךליאו ו״טה האמה ןמ םינוריעה
 ,םאולמב םמייקל םלועמ ודיפקה אל םידוהיה לבא ,םינוריעה
 ,תירצונה ריעב םג תודמע ספתו בחרתה ידוהיה רחסמהו
 ¬צונה םירחוסה וטילחה התע •תוידוהי תויונח האלמ התיהש
 ,ידוהיה רחסמה תובחרתה תא דימתלו תחא קיספהל םיר
 .םתרטמ תא גישהל םדיב ועייס הליהקה ךותב תובירמהו
 לש שדחה ןונקתה תא ינשה טסוגיוא ךלמה רשיא 1722־ב
 ויה אל רשא ,הלא לכ לע רסאש ,ילותאקה םירחוסה דוגיא
 ,הז ןונקת רושיא רחאל .רחסמב קוסעל וכותב םינגרואמ
 לע תודדוב תויולפנתהב וחתפ םה .תולועפל םינוריעה ורבע
 ¬ירחהו ,םינוש םיקוושמ םתלוכרמ םע ורזחש ,םידוהי םירהוס
 וחלש 1744 תנשבו הזב וקפתסה אל םלוא .םהיתורוחס ומ
 דחוש לביקש ךלמה .ישילשה טסוגיוא ךלמל ,ןדזרדל תחלשמ
 עבק אלא ׳דוגיאה לש ןונקתה תא רשיא קר אל ,תחלשמה ןמ
 ¬וחס תא םירחהל שי ,רחסמב קוסעל םידוהיה וכישמי םא יכ
 .הידיעל תיצחמו ךלמה רצואל תיצחמ — ןקלחלו םהיתור
 1745־ב וחלשו בצמה תרמוח תא םידוהיה וניבה םעפה
 ,ישילשה טסוגיוא ךלמה עידוה זא .ןדזרדלו השראוול תחלשמ

 תוארוהה תא איצוה תיעטומ היצמרופניאמ האצותכ", יכ
 התע םלוא ,אקארקב ידוהיה רחסמה תא ורסאש תומדוקה
 10.000 לש סנקב רסואו ולאה תוארוהה תא אוה בכעמ
 הניש הנש לככ טעמכ ."םרחסמב םידוהיל עירפהל םיטאקוד
 רחושה הבוגב יולת היה רבדה — ויתוארוה תא שלחה ךלמה
 ¬יעה ידיב המזיה התיה בורל לבא ,תחלשמה ידי־לע ןתינש
 .תוידוהיה תורוחסה לש תומרחהב םייתניב וכישמהש ,םינור

 לש)יזוחמה טפשמה תיב לא ןיינעה רבעוה רבד לש ופוסב
 יבגל ינלטק ןיד־קספ 1747 תנשב איצוה הזו (זוחמה לשומ
 תנשמ ןשיה "םכסה״ה לע ססבתה ןידה קספ .ידוהיה רחסמה
 אלא ,םירצונ םיתבב ידוהיה רחסמה תא קר אל רסאו 1485
 בשחנ ןידה קספ .הכאלמ ילעב לע םיעודיה םירוסיאה לע רזח
 ,ידוהיה רחסמה תייעב תא רתופכו יפוסכ םינוריעה יניעב
 1750 תנשב ירוססאה טפשמה־תיב רשיא רשאכ ,ןכ לעו
 לע" דחוימ קרפ םש סנכוה ׳אקארק ריעה לש ןונקתה תא
 תנשמ ןידה קספ קתעה אוהש ,"ריעב םידוהיה םירחוסה

1747. 

 ןתנ יטפשמה םנוחצנ ,ךכב וקפתסה אל םינוריעה ,םרב
 ."תויטפשמ אל" ירמגל תולועפל תשגל ןוחטבה תא םהל
 ריעה ירעש ויה רשאכ ,הליל ןושיאב ,1761 ינויב 17־ב
 תינוריעה הצעומה ירבחמ תבכרומ "הדעוו" האצי ׳םירוגס
 ,םידגסמו םירטוש יווילב ,םירחוסה דוגיא לש הלהנה ירבחו
 םירגסמה .ריעב תוידוהיה תויונחב תורוחסה תא קודבל
 ןיינבל תורוחסה לכ תא וריבעהו תזיונחה תא וצרפ םירטושהו

 תויונח 40־כ ונקור תועש המכ ךשמב .תינוריעה הצעומה
 ריעה לש יאבצה דקפמה עיפוהשכ קר קספנ דושה .תוידוהי
 םיצרופה לע רסאו ודודג שארב ,דנומרטור רויאמ־לרנגה
 ,הריעה םידוהיה ואבשכ ,רקובב תרחמל .םתדובעב ךישמהל
 ךכ לכ הקזחו תימואתפ .דתיה הכמה •םהיניע הארמל ומהדנ
 אל םתונח רשא ,הלא םג .םהיתונותשע תא ודביא םידוהיהש

 .ןתוא חותפלו םהיתויונחל תשגל ושרוה אל ,הדדשנ
 הז בצממו ריעב ידוהיה רחסמה השעמל קתוש וז ךרדב
 ־ונודקפמ הברהש ,םיליצאה םג םא יכ ,םידוהיה קר אל ולבס
 ונפ הליהקה יסנרפ .תורוגסהו תודודשה תויונחב ויה םהית

 השקבה בתכב .יקצינארב זוחמה לשומל תשאונ האירקב
 תא ושקיב ,תויונחה לש דושה יטרפ תא םיסנרפה וראית
 הרקמב יכ ,ושיגדהו ,םינוריעה לש רורטה תוטיש דגנ ותרזע
 תחקל אלא הרירב םהל ראשת אל ,םתוא ליצי אל לשומהש

 ,הארנ .רחא םוקמב םלזמ תא שפחלו םידודנה לקמ תא
 ןתנ יכ ,יקצינארב לע םשור התשע תאזה תשאונה האירקהש
 ירעש לכב תורמשמ דימעהל דנומרטור רויאמ־לרנגל תוארוה

 תורוחסה תא םידוהיל ריזחהל הויצו םידוהיה תנגהל ריעה
 ¬וימב יקצינארב חלש ,וז הטלחה עוציב לע חקפל .תומרחומה

 תוארוהה ועצוב םא ונל עודי אל .יקסבוטנל ליצאה תא דח
 ררתשה לבא ,םינוריעה ידי לע יקסבוטנל דחוש ןכש ,ןאולמב

 .ריעב תויונחה תא בוש וחתפ םידוהיהו יסחי טקש
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 (1815) ה״עקתב יאניווה סרגנוקה דע (1772) ב״לקתב ןילופ תקולחמ

 זויראבה היצרדפנוקה ןמזב תוארונה םינשה

 (1772—1768) ג״לקת—ה״כקח

 ¬אמצעה ןילופ לש תונורחאה היתונש ,1772—1768 םינשה
 םיסורהו םיקאזוקה תואבצ .תורומתו תופילח תואלמ ויה ,תי
 ¬רעמה היתולובגל דע ועיגה םידדושה ידודגו ןילופל וסנכנ
 תא ליצהל וצר רשא ,םינלופה םיליצאה .ןילופ לש םייב
 ראב הרייעב תיאבצ תירבל ונגראתה ׳תלשוכה םתדלומ
 ¬ייגתה זוחמו זוחמ לכב תיראבה היצארדפנוקה םשב ׳(1768)
 ־ראמה םשארב דמע אקארק זוחמבו ,היצארדפנוקה ידידי וס
 ינויב 21 ־ב ריעב ןוטלשה תא לביק רשא ,יקצונר׳צ לש
 .ריעה לע רוצמ ומשו םיסורה תואבצ וברקתה םייתניב .1768

 םבצמש ,םיטרדפנוקהו ,ריעה לע םיסורה ורצ םיישדח ךשמב
 תבוטל "לוגיר״ב םידוהיה תא ומישאה ,םויל םוימ ערוה

 תא םבזע ינפל ."םידגוב" םידוהי המכ ולת םגו ,םיסורה
 ¬והז 80.000 הליהקה יסנרפ תאמ םיטרדפנוקה ושרד ריעה
 הקיפסה ,תושפנ 1.500 לכה ךסב התנמש ,הליהקה .םיב
 ושבכש ,םיסורה םתוא וררחיש רתיה ןמו ׳םיפלא המכ םלשל
 .אקארק תא םג רבמטפסב 17־בו ׳זיימי׳זאק תא טסוגואב 1־ב

 ולשמ ׳1769־ב םיישדח לש הרצק הקספהל טרפ ,ןמז ותואמ
 הפוקת התואב .1772־ב ןילופ תקולח דע אקארקב םיסורה
 לובסל םגו םיסורה ידודגל ןוזמ איצמהל םידוהיה וחרכוה
 ¬ורעתסה .ריעה לע םיטרדפנוקה לש תופוכתה םהיתופקתהמ

 תוידוהי תויונח דושב םעפ אל ורמגנ םיטרדפנוקה תוי
 התיה רתויב השקה תורעתסהה .םייובש תחיקלב םג םימעפלו
 ׳םיבוהז 300.000 לש םוכסל םיקזנה ועיגה הב ,1771 דאונאיב
 ־רדפנוקה ולת םהמ הברה .םידוהי תורשע המכ יבשב וחקלנו
 ןמטוג סנרפה םהיניב ,םידבכנ םידוהי רשע םינשו ,ךרדב םיט
 םיבוהז 12.000 לש םוכסו ,הנורוקצנאלב ורסאנ ,יקסבוקאר

 .רפוככ םתרומת שרדנ
 תוחפשמו יבשב גפסש תוכמה ןמ תמו יקסבוקאר סנרפה׳
 .םהמ קלח קר ודפו םיבוהז 3.000־כ ופסא םייובשה ראש
 רתי תא תודפל וחיטבה רשא ,םידוהי םיאמר ינש זא ואצמנ
 ףסכה תא ולשלש השעמלו ׳ףסכ םהל ןתניי םא םייובשה
 תרחאה הז ׳רקצילייוו ןורהאו הירבלקמ ןמחנ הלא ויה .םסיכל

 .תידוהיה הליהקה י״ע םרחוה
 ןילופ לש הנושארה הקולחה לע םכסהה םתחנ םייתניב
 ׳זיימי׳זאק הרבע וז הקולחבו ,הירטסואו היסורפ ,היסור ןיב
 ריעהש העשב הב ,הירטסואל ,הכותבש תידוהיה ריעה לע
 םידוהיה ושיגה דימ .ןילופ ןוטלש תחת הראשנ אקארק
 עברא ךשמב םהל ומרגנש םיקזנה תמישר תא םירטסואל

 .תיראבה היצרדפנוקה תונש
 — שפנב תודיבא דבלמ — םידוהיה לש םייטרפה םיקזנה
 םינושה םיסמהו תויצובירטנוקהו ,םיבוהז 288.131־ל ועיגה
 ¬והז 418,131 לכה ךסב — םיבוהז 130,ססס־ל ועיגה םיסורל

 .םיב
 ,תוימינפ תובירמ וקספ אל ׳תושקה םינשה ןתואב םג לבא

 המחלמה .הליהקה תושאר לע ןוטלשב רקיעב תורושק ויהש
 הטלש רשא ,ם׳לקעי תחפשמ ידדצמ ןיב םעפה השוטנ התיה
 לש קפסה ,ץיבומהרבא םיבפ ןיבו ,הנש 150 ךשמב הליהקב
 תקולחמ .הלודגל זא הלעש שדח בכוכ ,תיאשראווה העבטמה
 ,תוידדה תונשלהו ת1צמשה ,תומשאה הוולמ התיהש ,וז
 םירשהו םיכלמה קרוי ,היסנרפו הליהקה לע ןולק הטימה
 ויהש ,דחושה ןמ ףסכ םהיסיכ ואלימ יכ ,הנממ ונהנ םינושה
 אל ׳הלא תוימינפ תובירמ ללגב .םידדצה ינשמ םילבקמ
 ולהינש המחלמב רמשמה לע דומעל הליהקה יסנרפ ולכי
 .ידוהיה רחסמה דגנ ,אקארקב ןהו ׳זיימי׳זאקב ןה ,םינוריעה
 ,םינומהה תסנרפל ירקיעה רוקמה היהש ,רחסמה תדירי
 לש דבכ לועל יכה ואלב ןותנ היהש ,רוביצה תא הלדליד
 ונח רשא ,םיברה תוסייגהו תואבצה תקזחה ןעמל םיסמ
 תנשב ךלמה תכשלל תושקבה תחאמ /זיימי׳זאקבו אקארקב
 דוריה ילכלכה בצמה תא הליהקה יסנרפ וראית הב ׳1771
 הליהקה תואצוהל יתנשה ביצקתה יכ ,ררבתמ ,הליהקה לש
 -יעלו םיליצאל םיבייח ויה םידוהיהו םיבוהז 130.800 היה
 םירשעכ ל״וחב םירחוסלו ,םיבוהז 850.000 םינוש םינור

 .םיראלס ףלא

 ירטסואה ןוטלשה תחת ׳זיימי׳זאק

 הנושארה ןילופ תקולח רחאל ׳זיימי׳זאק הרבעוה ,רומאכ
 ,םינלופה ידיב הראשנ אקארקו םירטסואה לש םנוטלשל
 תורידהו םיתבה ויה לובגה לש דחאה ודצב יכ ,רבדה שוריפ
 .םהלש הכאלמה יתבו תויונחה ויה ינשה ודצבו ,םידוהיה לש
 לכ תא ושע ןכ לעו •םידוהיה ליבשב אושנ אלל היה הזכ בצמ
 ,הלוכ היצילאגב ומכ .לובגה תאו קוחה תא ףוקעל םיצמאמה
 ריבעהל 1772 רבמצדב ווצ םירטסואה ואיצוה אקארקב םג ןכ
 .דחוימ ןוישר אלב ןיאושינה תא ורסאו םיבשותה םשרימ
 ןכלו םירטסואה םידיקפה תא םעפב םעפ ידמ ודחיש םידוהיה
 חקנ םא .הנשב הנש ידמ הברהב הנוש םיבשותה רפסמ היה
 עובקל לכונ — 1787־1772 תונשב םירפסמה לש עצוממה תא
 תא רידסהל ידכ .תושפנ 3.500־כ ורג תידוהיה ׳זיימי׳זאקבש
 דקפ לגר־תטישפמ הליהקה תא ליצהלו םידוהיה לש תובוחה
 הליהקל תיחדת תתל 1773 תנשב ןגרפ ירטסואה■ לשומה
 לש רתיה־תויוכז תא קודבל (א :תוארוה ןתנ ןכ .םינש רשעל
 .םידוהיה רפסמ תא םושרל (ב .םהלש םינויכראהו םידוהיה
 לע רסא (דו ,הליהקה תוסנכהו תואצוה לש ןזאמ ןיכהל (ג
 וליאמ תואוולה לבקל ,תורכזנה תולועפה םויסל דע ,הליהקה

 .םהש תורוקמ

 הקילד 11.6.1773־ב הצרפ ,םידוהיה לש םלזמ עורל
 תיבב םג םהיניב ,םיבר םיתבבו תויסנכ יתבב העגפ רשא
 תובושח תודועת ואצמנ וב ׳ץיבורוה סחנפ ׳ר ,הליהקה ריכזמ
 .םינוש םיכלממ ולביקש תויוכז יבתכמ תוברל ,הליהקה לש
 ךמס לעו םינוש םישנאמ תויודע תובגל אופא ךרוצ היה
 התשענ .הפירשה ןמ ולצינש םידדוב תוריינ םגו ולא תויודע
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 היצקורטסנוקיר יפל .םיידוהיה תובוחה לש היצקורטסנוקיר
 -יזנלו ,דרומכל הזמ ,םיבוהז 475.879 םיבייח םידוהיה ויה וז
 םוכסה/ז 17.400 םידוהילו/ז 84.954 םיליצאל/ז 375.525 םיר
 196.125)םיעושיה רדסימל םיבייח םידוהיה ויה רתויב לודגה

 לטוב (ד״יה םנמילק רויפיפאה לש הללובה יפל) רשא ,(׳ז
 תא ריבעהל הטילחה הלשממהו ,(1773 ילויב) ימשר ןפואב
 ידכ .ךוניחו הלכשה תורטמל ,הז רדסימל ועיגהש ,תובוחה

 תקידב ךורעל םג םירטסואה וויצ ,הכאלמה תא םילשהל
 וקדבנ םירטסואה י״ע ונכוהש םינולאשה יפל .ידוהיה שוכרה
 ללוכ ,םשוכר לש ןדמואהו ,שוכר־ילעבו םיתב־ילעב 657
 1.081.780 היה ,תורטשו תורוחס ,םיטיהר ,ידיינ אלד יסכנ

 .םיבוהז
 לש דוריה ילכלכה בצמה תא אירבהל תוגויסנה םלוא
 ¬סופ יתלבה תוימינפה תומחלמה ללגב ,והותב ולע הליהקה
 ¬ווה ם׳לקעי תחפשמ ידדצמ ןיב דוחיב ,הליהקה ךותב תוק
 םימיה םתואב וטלשש ,ץיבומהרבא סובפ ידדצמ ןיבו הקית
 ומישאה הבש ,וז תקולחמ לש היטעב ,הליהקב טלחומ ןוטלש
 םינלופ ,םירטסוא םידיקפל דחוש ןתמב הז תא הז םידדצה
 תא זכרל םידוהיה ולכי אל ,רוביצ יפסכב הליעמבו םיסורו
 .םמויק רוקמ תא תירכהל דמע רשא ,ביואה דגנ םהיתוחוכ
 ¬ומה עיגה התעש ,טילחה ,אקארקב םירצונה םירחוסה דוגיא

 .אקארקב ידוהיה• רחסמה תא דימתלו תחא לסחל םיאתמה דע
 ׳זיימי׳זאק ןיב ינידמ לובג דירפה 1772 תנשמ לחהש הדבועה

 ,הליהקב תימינפה תקולחמהו ,תינלופה אקארקו תירטסואה
 עויסב ,םירצונה םירהוסה דוגיא .חצנל םינוריעל ועייס
 ףסכו םיחילש רגיש ,היריעה תצעומ לש ירסומו יפסכ
 תצעומב הלבקתנ 1775 ויתסב .השראוול ינלופה טנמלרפל

 ¬והיה לעש ,ינלופה ךלמה תכשל תטלחה אקארקב הייריעה
 ¬ובש 4 ךות אקארקב תואצמנה םהיתורותס תא רוכמל םיד
 איה תאזש ,וניבה םידוהיה .׳זיימי׳זאקל םריזחהל וא תוע
 ןוזפיחב ונפ ןכ לעו ,הב דומעל ולכוי אל רשא ׳הריזג
 ירטסואה רסיקל וליפאו ,םירטסואה ,םישדחה םהינודאל
 "םיהובגה תונולח״ב יטמולפיד ןתמו אשמ ירחא .ינשה ףסוי
 ¬ראווב ירוססאה טפשמה תיבב ערכוי ןינעהש טלחוה ׳רתויב
 ¬סהב ,ינלטק ןיד קספ טפשמה תיב ץרח 15.1.1776־ב .הש
 םידוהיה לע רסאו ,1485 תנשמ םסרופמה םכסהה לע וכמת
 ינוציק ןיד־קספל .אקארקב הכאלמו רחסמ לכב קוסעל
 התע ויה םהיצמאמ לכו ,םינכומ םידוהיה ויה אל הזכ טלחמו
 ירחא .טפשמה לש תוהובגה תואצוהה תא ,תוחפל ,ןיטקהל

 יקסבוי׳זדולומ רלצנאקה לש ותולדתשהבו םיבר םיצמאמ
 ¬סה כ״חאו םיבוהז 31.000־ל 80.000־מ םוכסה דרוה ,ומצע
 םימולשת העבראב הזה םוכסה תא לבקל ריעה תצעומ המיכ

 .םייתנש

 ׳זיימי׳זאקל !תרבעהו אקארקב ידוהיה רחסמה לוסיח

 םירקמבכ ,ולכוי םעפה ףא יכ ,םידוהיה ורבס הליחת
 1776 תנשמ הריזגה עור תא ריבעהל ,ןכל םדוק םימוד

 .תואכרעל תוינפו תויולדתשהב

 ,וליעוה אל תויולדתשהה לכ יכ ,תעדל וחכונשמ םלוא
 ¬והיה תויונחב תורוחסה תא ואיפקה אקארקב םינוריעהו
 םכסהל עיגהל םייוכיס לכ םעפה םהל ןיא יכ וניבה ,תויד

 ידוס ןתמו אשמ להנל ולחה הליהקה יסנרפ .םינוריעה םע
 אקארקמ רחסמה תרבעה לע ,תירצונה ׳זיימי׳זאק תייריע םע
 םג לבא ׳דיחיה אצומה הז היה םידוהיה יבגל .׳זיימי׳זאקל
 ¬הל תודות ילכלכ חותיפלו םיחוורל וויק ׳זיימי׳זאק ינוריע
 םידוהיה ןיב םכסה 1776 ויתסב דוע םתחנ ןכ לעו ,וז הרבע

 :ויה םיירקיעה ויפיעס רשא /זיימי׳זאק תייריע ןיבו
 ¬צונה ריעה לש חטשה לכב רוחסל םיאשר םידוהיה (א
 ,1583 ,1553) םימדוקה םימכסהל םאתהב ׳זיימי׳זאק תיר

1609). 
 תומוחה ינוקית דעב םימולשתמ םיררחושמ םידוהיה (ב
 תוסנכהה דעב םולשת הייריעל ומלשי הז םוקמבו ,םישיבכהו

 .הייריעה שארל תועובק תונתמו ץחרמה תיבמ
 .םשוכרו םידוהיה ייח לע ןגהל תבייחתמ הייריעה (ג
 תא חותפל םידוהיל רוסא םיירצונה םיגחה ימיב (ד

 .הייריעה לש דחוימה הרושיאב אלא ,םהיתויונח
 רובע הייריעל םקלח תא םלשל םיבייחתמ םידוהיה (ה
 .םתיבב םילייחה תא ונסכאי ןכ םא אלא ,םילייח ןוסכיא
 ¬צונה ריעב םיפירח תואקשמ רוכמל םידוהיל רוסא 0
 ־במימ קר רכשה תא תונקל םה םיבייח תידוהיה ריעבו תיר

 .תירצונה ׳זיימי׳זאקב רכשה תולש
 לע קיזחהל םיבייח תירצונה ריעב םירחוסה םידוהיה (ז

 .הליל ירמוש ינש םנובשח
 םידוהיה ןיב תוחישה לע אקארקב םינוריעל עדונ רשאכ
 אל םכסההש םיצמאמה לכ תא ושע /זיימי׳זאק ינוריע ןיבו
 הנובשח לע היהי ׳זיימי׳זאק לש החותיפש וששח יכ ,רשואי
 ־בז רתוי םיזירז םידוהיה ויה םעפה םלוא .אקארק לש
 םכסהה תא טסוגיוא באלסינאטס ךלמה רשיא ,2.12.1776
 ידוהיה רחסמה תשרפ המויתסנ תאזבו /זיימי׳זאק תייריע םע

 .תירצונה אקארקב
 רשא ,הכאלמ־ילעבו םירחוס 92 םנמא וראשנ אקארקב
 ¬מה םכסהה יפל ורתוהש תוכאלמבו רחסמב רקיעב וקסע
 םהיתורוחס תיברמ םע םירחוס 258 לבא ׳1485 לש םסרופ

 .תירצונה ׳זיימי׳זאקל ורבע
 ינלטקה ןידה־קספ ידי־לעש ,ובשח אקארקב םינוריעה
 וז המק הנהו ,תידוהיה תורחתהה תא ולסיח 15.1.1776־מ
 םירטמ תורשע המכ לש קחרמב ,שממ םתייאר חווטב היחתל

 ¬זת השיגהו םינוש םימרוגל הנולתב התנפ הייריעה .םריעמ
 הדיריה תוביס לע הנידמה לש תיפסכה הדעוול בתכב ריכ
 םינוריעה ולדתשה (1783) הז ריכזתב .ריעה לש תילכלכה

 אוה ,םידוהיה ןיבו ׳זיימי׳זאק תייריע ןיב םכסההש ,חיכוהל
 ¬של ןילופ תריב לש ילכלכה לפשל תוירקיעה תוביסה תחא
 ונפ ,ריכזתה לע המיאתמה הבוגתה האב אל רשאכ •רבע
 ריעב ורוקיב ןמזב טסוגיוא באלסינאטס ךלמל אקארק ינוריע
 ןיזאה רשא ׳ינלבוסהו ילרבילה ךלמה לבא .1787 ינויב
 םידעצב טקנ אל ,אקארק ינוריע תונולתל תועש 6 ךשמב
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 תייריע ןיבו םידוהיה ןיב םכסהה תא לטבל ידבב םיישממ
 .׳זיימי׳זאק

 ־אקל אקארקמ ידוהיה רחסמה לש לקשמה דבוכ תרבעה
 ,הליהקה לש םיילכלכה םייחל אתרופ הלצה התיה ,׳זיימי׳ז
 עיגה רשא דע ,םינש תורשע ףולחל ויה תודיתע םלוא
 .1776 ינפל ול התיהש ,חתפמ תדמע התואל ידוהיה רחסמה
 התקולח ןמל יכ ,תיללכ־תינידמ .דתיה הנושארה הביסה
 ימורדה קלחה לכ הילעמ ערקנ הב ׳ןילופ לש הנושארה
 הכרע תא אקארק ריעה הדיספה ,םיטאפראקה ירהל דע
 .דתיה היינשה הביסה .הל ודבא םיבר םיקוושו יזכרמה
 תיצחמב אקארקמ םידוהי םירחוס לש רכינ רפסמ תריגה
 ידוהי .השראוו ,הנידמה תריבל ח״יה האמה לש היינשה
 ¬וסו ׳השראווב תידוהיה הליהקה ידסיימ השעמל ויה אקארק

 דודו ןוזנשריה לארשי ונבו ןימיצסמ שריה ילתפנ ומכ םירח
 תילכלכה התוחתפתהב קר אל תובושח תודמע וספת םיליפ
 רצחב םג תרכינ העפשה םהל ושכר אלא ,ןילופ תריב לש
 ,דתיה ,תישילשה הביסה וליאו .טסוגיוא באלסינאטס ךלמה

 ודמע השארב רשא ,תידוהיה הליהקב ררשש ןובקירב הצוענ
 וא ץיבומהרבא םובפ ומכ ,םימלא םיפיקת םימיה םתואב
 דיקפת וליפא רצי ץיבומהרבא םובפ .יקצינבוטס לישרה
 תויוכמס לעב אישנ ןיעמ תויהל ךפהו ומצעל שדח ינוטלש
 הז דיקפתל אקנפשוג לביק םג ,הליהקה לע תוירוטאטקיד
 לש םתררש .יקסרימובול זוחמה לשומ תאמ 1779 תנשב
 ,םייטרפ םיכרצל ןוטלשה לוצינב הנייטצהש ,הלא םיפיקת
 האיבה ,םעה תלד לע םיסימה תדבכ,דבו היציזופוא לכ יוכידב
 ילכלכה בצמה תארבהל הרזע אלו הליהקב תירסומ הדיריל

 .דוריה
 תוררועתה המק תיתפרצה הכפהמה ידה תובקעב ,םנמא
 דגנ — םמוקתהל היטנו רוביצה לש תובחרה תובכשה ןיב
 ,קינשרק לאלצב דמע םידרמתמה שארב .םיפיקתה ןוטלש
 תוינידמ לע תנולתב השראווב םינלופה תונוטלשל הנפ רשא
 לש ותגהנהב הליהקה יסנרפ י״ע םעה תלד יוכידו לזגה

 ¬קומדה םינלופה תונוטלשה תעפשהב .יקצינבוטס לישרה
 ,הליהקל תוריחבב השדח הטיש גיהנהל תוגויסנ ושענ ׳םייטר
 םלוא .יתליהקה ןוטלשב טושפה םדאה תא םג ףתשל הרטמב
 רבעמ ,ותליפנו וקשוי׳צש׳וק דרמ ומכ ,םיינידמה תוערואמה
 תושר רבדב םינוש םימרוג ןיב המחלמהו םירז תואבצ
 תועצה לש לעופל ןתאצוה דעב וענמ ,םידוהיה לע טופישה

 .הליהקב בצמה רופישל תוליעי

 אקארקב תודיסחהו הלכשהה לש ןתחימצ תישאר

 ינש ובלטצה ,ןילופ לש יברעמה לובגב תאצמנה ,אקארקב
 תוללובתההו תינוזסלדנמה הלכשהה :םינוש תוברת ימרז
 .הניארקואמו ןילהוומ םידיסחהו םיאקיטסימה תרותו ,ברעממ
 םיבושחה ,םילבוקמ אקארקב ויה יבצ יתבש תפוקתב דוע
 תנשב .בייל־הירא ברהו אריפש ךורב היכרב ויה םהבש
 ¬רופמה ורפס תא ןורהא ןב שריה ברה איצוה (1705) ה״סת
 ¬ופהו לקה ןונגסה .תישעמ הלבק ורקיעש ,"רשיה־בק" םס

 ברקב רקיעב ,םיארוק ינומה ול שכר הזה רפסה לש יראלופ
 ברה הנפ ,ריעב םילבוקמה וברתה רשאכ .םעה ינומהו םישנה
 ,ונמזב םינברה ילודגמ דחאל לישעה ןב לואש ׳ר אתמד
 .םהב גוהנל ךיא ׳הלאשב םאדרטשמאב יזנכשא יבצ םכחה
 תיבב םרח זרכוה ,םאדרטשמאמ הבושתה הלבקתנש רחאל
 הז םרח ."םיאיטחמהו םיאטוח,"ד לע אקארקב ןשיה תסנכה
 ¬הש םילבוקמה לש רבגתמה םרזה תא רוצעל היה לוכי אל
 ושמיש ,ח״יה האמה תישארו ז״יה האמה ףוסב תומחלמ
 אקארקב איצוה (1711) א״עתב .התוחתפתהל הירופ עקרק
 זאמ ."רהוז־שטוד" וא "יבצ תלחנ" רפס שטוח שריה
 תואצוההו רהוזה תודוסי תא ריכהל ץראה־םע םג היה לוכי
 ותרות ,דתיה הצופנ המכ דע תודיעמ הז רפס לש תוברה
 ןתנוי יבר ןיב תמסרופמה תקולחמב םג .םעה ינומה ןיב
 הפתתשה ,ןדמע בקעי יבר ןיבו ,אקארק דילי ,ץישבייא
 בקעי יבר לע םרח לטוה א״יקת תנשבו ׳אקארק תליהק
 ברכ ןהכל ץישבייא ןתנוי יבר תא ןימזהל טלחוה םגו ןדמע

 .הליהקה

 לש םתושארב םידיסח לש םיגוח ונגראתה הפוקת התואב
 גרובנסקול רב ׳רז "שמשו רואמ" לעב — ןייטשפא ןמלק ׳ר
 םהב ,םהלשמ "םיניינמ" ורדיסו ,דרוהלק תחפשמ יאצאצמ
 ןמלק ׳ר לש וגב .ףוג תועונת יובירבו תוקיבדב וללפתה
 םידיסחה לש ןושארה זיולקה תא דסי ,ןורהא ׳ר ,ןייטשפא

 .זיולק ס׳נורהא ׳ר ומש לע ארקנש ,33 הפזוי ׳חרב
 ¬ממ תושדחה תועפשהה דגנ ןנוגתהל הלדתשה הליהקה
 (1786) ו״מקתב .םרחה לש לבוקמה יעצמאב חרזממו ברע
 םגו ׳םידיסחה לע אקארקב תומרח ולטוה (1797) ז״נקתבו
 לבא ׳ןוזסלדנמ לש ך״נתל ינמרגה םוגרתה יבמופב ףרשנ
 רשא ,םימרזה ינש דעב רוצעל ולכי אל הלאה תומרחה
 ונא םיעמוש ח״יה האמה תיצחמב רבכ .םויל םוימ וקזחתה

 ¬קב בתכש ,ץיבורוה סחנפ ,הליהקה ריכזמ ומכ םישנא לע

 םידוהיה ןיב םיסחיה םג .תינלופב םייתלשממ תודסומל תוש
 םע דוחייב ,רתוי םיישונא םימעפל ושענ םירצונה ןיבו
 ובורב ינלופה םעה לבא .הלכשה ילעב ,םילארביל םינלופ

 יבגל םייניבה ימי לש הבשחמה ךלהב היה עוקש ןיידע
 וברתנש םד תולילע יטפשמל תוביסה תחא יהוזו ,םידוהיה

 ,הלאכ םיטפשמ השולש ומייקתה אפוג אקארקב .ח״יה האמב

 אקארקל תוכומס תונטק תורייעמ םידוהי םימשאנה ויה םהב
 טסוגיוא באלסינאטס ךלמהש ,ןייצל יואר .(שוקלוא ,בונאשכ)

 םימעפל הסינו ׳הלאה תולילעה לכב ןימאה אל ליכשמה
 .שוקלוא ידוהי דגנ הלילעב ,לשמל ,ומכ ,םידוהיל רוזעל
 ,טסוגיוא באלסינאטס ךלמה לש ילארבילה סחיה דבלמ
 ¬בוסה בתכ אקארק ידוהי תוברת לע תרכינ העפשה עיפשה
 תרטמ .1789 תנשב ינשה ףסוי ירטסואה רסיקה לש תונל
 םיליעומ םיחרזאל היצילאג ידוהי תא ךופהל ,דתיה הז בתכ
 טעמכ ודסונ ךכיפל ,תיגרובסבאהה הירפמיאה לש םיליכשמו
 לש הנוטלש תחת זא ויהש) אקארקל ביבסמ תוליהקה לכב
 ,דתיה םהב דומילה ןושלו םיינרדומ רפס־יתב (הירטסוא
 ודידי גרבמוה ץרה דמע הלא ךוניח תודסומ שארב .תינמרג
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 ,ןילופל ןיידע תכייש התיה אקארקש ףאו .ןוזסלדנמ השמ■ לש
 .םיליכשמה ברקב םיכלהמ!הל אוצמל תינמרגה הפשה הלחה

 וקשוי׳צשוק■ דרמו לודגה סייסה ימיב תובזכאהו תווקתה

 םייסה םג ארקנה ,(1792^1788) יתנש־עבראה םייסה
 ידוהילו ללכב ןילופ ידוהיל תובורמ תווקת ומע איבה ,לודגה
 םמצעב םידוהיה ועיפוה הנושארה םעפה וז .טרפב אקארק
 ןוקיתל תועצה ושיגהו םייסה לש תודעוו ינפב ימשר ןפואב
 ץיבופלוו ןועמש לש םהיתועצה תא ןאכ ריכזהל יאדכ .םבצמ
 עסנ 1790 תנשב .הזוקרמ ר״דהו ןומימ המלש ,הנליוומ

 תידוהיה הליהקה םעטמ ריצכ ׳רכזנה יקצינבוטס לישרה
 םייסה לש ךוניחה תדעוו םע ןתמו אשמ להנל אקארקב
 ,וריכזמו ךלמהש ,הדבועה .הליהקה תובוח רבדב לודגה
 הדדוע ,תידוהיה היעבל הדהאב וסחייתה ,ילוטאיפ רמוכה
 השראוו ינותעמ דחאו ,םידוהיה לש תיטוירטפה חורה תא
 םיחתות ינש םרת ׳זיימי׳זאקמ דחא ידוהי״ש ׳1789־ב עידוה

 ."יתוכלמה םינחתותה ליחל

 םיטוירטפ לש םתדהאו םידוהיל ךלמה תדהא תורמל ,םלוא
 ויה אל ,ץיבומירטובו ייטנולוקכ ,העפשה ילעבו םינלופ
 םירחתמה .םינשושב םיגוס לודגה םייסב םידוהיה יצמאמ
 ¬רואמו םידחואמ ויה ,םינוריעה ׳תורודמ םהלש םייעבטה
 טילחה 1791 תנשב .םייסב רכינ גשיה וגישהו הכלהכ םינג
 ¬משמ רשא ,"תוישפחה ךלמה ירע" תקוח לע לודגה םייסה
 שדחמ ורושיא התיה אקארקב תידוהיה הליהקה יבגל התוע
 רחסמה רוסיא רמולכ ,1776 תנשמ ינלטקה ןידה־קספ לש
 ופרוצ הקוח התוא יפל ,דועו תאז .׳זיימי׳זאקל ץוחמ ידוהיה
 ,הלודגה אקארקל — אקארקל ביבסמ תורייעהו םירברפה לכ

 .׳זיימי׳זאק םג םהיניבו

 לעב םדידיל ונפ ,וזכ תנייוע הטלחהל ופיצ אלש ,םידוהיה
 ייטנולוק םנמאו .ייטנולוק לארבילה ,לודגה םייסב העפשהה
 ינלבוס םחי הנממ עבתו■ אקארק תייריעל ףירח בתכמ חלש
 ¬ופה הקילבופירה יכ ,ונעטב ,ריעב םידוהיה םירחוסה יבגל
 1יעו ,םידוהיה תייעבל תיפוסה התדמע תא העבק םרט תינל

 .ווק סוטאטס יפל גוהנל שי ןכ
 החלשו ייטנולוק לש ףיקתה ובתכממ המשרתה הייריעה
 החוכ־אבל ינשהו ומצע ייטנולוקל דחא ,םיבתכמ ינש דיימ
 ריבסהלו ייטנולוק לצא רקבל שקבתנש ,יקסליגי ,השראווב
 עוציב לע הרמש אלא ,םידוהיל הקיצה אל הייריעה יכ ,ול
 הייריעה לש תונלבוסה שגרל ייטנולוק לש ותיינפ .תוטלחהה

 ¬וסה תא חוכב םישרגמ וליחתה םינוריעהו הברה הרזע אל
 .אקארק ירברפמ רקיעב ,םידוהיה םירח

 ירע" תקוח יפל .טופישה תלאש םג התיה הבושח הייעב
 םידוהיה ויה ,לודגה: םייסב הלבקתנש ,"תוישפחה ךלמה
 ,אקארק ידוהי .םיינוריע טפשמ-יתב לש םטופישל םינותנ
 םהיניינעב תונפל וכישמה ,וזכ הטלחה לש השוריפ ועדיש
 ,ןבומכ .ןושארה לש וגיצנ ,ידוהיה טפושל וא זוחמה לשומל
 וליחתהו ,םידוהיה השעמ לע הקיתשב הרבע אל הייריעהש

 ךא .טופישה תלאשב םייתלשממ תודסומל תוידדה תויינפ
 .וקשוי׳צשוק דרמ ץרפ ,הנורתפ תא וז האצמש ינפל

 ,םיברב העודי התיה םידוהיל וקשוי׳צשוק לש ותדהא
 יכ ,אלפ ןיא .םידוהי הברה ויה ל״וחבו ןילופב וידידי ןיבו
 ־דה ומואנו ,תובהלתהב לבקתנ תידוהיה ׳זיימי׳זאקל ואובב
 תוליהק לכב םייפנכ ול השע ,ןשיה תסנכה תיבב יטארקומ
 תומורתו אבצל םיבדנתמ שקיב וקשוי׳צשוק .ןילופב לארשי
 תומורתב דיימ הליהקה התנענ ,השקה הבצמ ףא לע .ףסכ
 ידוהי ןיבמ םיבדנתמ לע תורורב תועידי ונל ןיא םלוא ,ףסכ
 רוסמל םידוהיה ובייחתה ויפל ,םכסה קר גשוה .אקארק
 ,תינוריעה דרמה תדעוול םתושרב אצמנש קשנה לכ תא
 י״ע םהילכ םע בצייתהל םידוהי 80 ויה םיכירצ םוי לכבו
 ־ארקו ׳בר ןמז דמעמ םידרומה וקיזחה אל ,עודיכ .תוריפחה
 ביואה תואבצל הענכנש ,תונושארה םירעה תחא ,רתיה אק
 וראשנ אל םלוא ,ריעה תא סיסורפהושבכ 1794 ילויב 1י5־ב

 ¬ילשה ןילופ תקולח לע טלחוה 1795 תנשב יכ ,בר ןמז הב
 .הירטסוא תכלממל אקארק הפרוצ היפל ׳תיש

 (1809—1796) ט״0יקת—יוי״נקת םינשב ירטסואה ןוטלשה

 תקולח רחאל הירטסואל אקארק לש הפוריצל ויה ,הרואכל
 לש ילכלכה םבצמ רופישל םינותנה לכ ,תישילשה ןילופ
 ירשקו ׳תיברעמה היצילאג תריב התשענ אקארק .םידוהיה
 וקתונש ,הנידמה לש יחרזמהו ימורדה קלחה םע רחסמה
 ןתואב הדריש ,ריעה .ושדחתנ ,הנושארה ןילופ תקולח רחאל
 התע הכפה ,תובישח תרסח הרייע תגירדמל םינשה תורשע
 .בושח ירחסמ זכרמלו ירטסואה לשומה לש ובשומ םוקמל
 ¬לכה: םבצמב ידיימו רכינ רופישל םידוהיה תווקת ,םלוא■

 איבה ירטסואה ןוטלשה יכ ,ודבתנ ,דוריה ילאיצוסהו ילכ
 אקארקל רבעוה תוטעומ םינש ךשמב .תושדח תולבגה ותא
 רוק רשא ,תיחרזמה היצילאגב םירטסואה וגיהנהש רטשימה
 .ינשה ףסוי רסיקה לש תונלבוסה בתכב והגוה ולש דוסיה
 תרות לע תתשומ הז בתכ היה תילאמרופ הניחבמ ,םנמא
 םידוהיה יבגל לבא ,תיתפרצה הכפהמה לש םזילארבילה

 .ןהמ ףדנ םייניבה ימי חירש ,תולבגה אלמ אוה היה
 תרגסמה תא לטבל שדחה ןוטלשה שקיב הלכשהה םשב
 טופישהו תידוהיה הליהקה לש הימונוטבאה תא ,הנשיה
 ¬בו רפסה־יתבב תינמרגה ןושלה תא גיהנהל שרד ,ינברה■
 לע םידבכו םישדח םיסמ ליטהל חכש אלו ,םייבמופה םייח
 ¬והיה הייסולכואה לש יעבטה יובירה תא ליבגהלו הליהקה
 םיילאקידארה םייונישה .ןיאושינב תונוש תולבגה ידי לע תיד
 תידוהיה הליהקה הנבמב ירטסואה ןוטלשה ותא איבה רתויב

 .היתודסומו

 הימונדטבאה למס םינשב תואמ התיהש ,הליהקה לש הכרע
 ¬הו םיירוביצה םייחה יחטש לכב ימצעה לשממהו תידוהיה

 .םיאלפ דרי ,םייטרפ
 וגיצנ ןילופב היהש ,"ידוהיה טפושה" לש תויוכמסה תא

 .ריעה שאר לביק ,זוחמה לשומ לש
 םינש שולשל םעפ תומייקתמ ויה הליהקה יסנרפ תוריחב
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 תריחב לע ישיא ןפואב חקפמ היה אקארק תייריע שארו
 .(\ז0ז5161ו6ז) םיגיצנ התעמ וארקנש ׳םיסנרפה

 הלבגוה ,םיסמה תייבגל םיארחא םיסנרפה תויה ףא לע
 .דבלב םיילאיצוסו םייתד םינינעל םתלועפ

 הב ׳הליהקל השדח תוריחב תטיש הגהנוה 1800 תנשמ
 םמב היולת רחובה לש תיביסאפהו תיביטקאה ותוכז התיה
 ךשמב הנוק היה ידוהיהש ,תורנה רפסמב ׳רמולכ ,תורנה
 אקארק התנמינ ,םירטסואה תונוטלשה תארוה יפל .הנשה
 .דואמ הב הובג תורנה םמ היה ןכלו ,תולודגה תוליהקה םע
 7 דעב םלשל היה ךירצ תיביטקא הריחב תוכז תשיכרל
 .עובשל תורג 10 דעב תיביסאפ הריחב חוכה עובשל תורנ
 טילש תורנה םמ לש רכוחה השענ הזכ בצמב םא ,אלפ ןיא
 ¬בה תוכזל םירושיא ןתנ רשא אוה אוהו ,הליהקב לוכי־לכ

 .דחי םג תיביסאפהו תיביטקאה הריח
 לש ישיאה בכרהה תא הברה התניש אל וז תוריחב תטיש
 ילעבו םירישע השארב ודמע בושו ,אקארקב הליהקה ירחבנ
 גייווצנזור לאלצב ,יקצינבוטס שריה ומכ ,תוסחוימ תוחפשמ

 .דלפסוקרמ ףלוו
 רתוי ינדפק השענ הליהקה לע ריעה שאר לש חוקיפה
 .תונובשחה יסקנפ תא םג רקבמ היה אוה .הנשל הגשמ
 ןורשי תדע להק") תוירבע םילמ דבלמ ,הליהקה תמתוח

 .תינמרג תבותכ םג הליכה ("אקארק ק״קב
 קר אל .הליהקה לש םיסמהו יפסכה קשמה
 דוחייבו ,םיסמה תכרעמ םג אלא ,התנוש תוריחבה תטיש
 ¬סואה םישבוכה רצואל םלשל תבייח התיה הליהקהש םיסמה
 יסמו הנידמה יסמל קלחל רשפא םיירקיעה םיסמה .םירט

 .הליהקה

 הסידמה יסמ

 אל רשא ,ןיאושינה סמ היה רתויב ריפחמהו השקה םמה
 ,םיהובג ןיאושינ ימולשת ולטוה .ןילופב םעפ ףא גהנוה
 יפל ,ןתחה לש וקוסיע יפל "יביסרגורפ" ןפואב ועבקנש
 וא ינשה ,ןושארה ןבה היה םא ,החפשמה םלוסב ומוקמ
 :םיאבה םיאנתב קר ורשוא םיימשר ןיאושינ .ישילשה

 תב הלכהו 24 ןב תוחפה לכל תויהל היה ךירצ ןתחה (א
 .ותשא תא סנרפל ודיבש ,חיכוהל היה ךירצ ןתחה (ב .20
 תיב תא החלצהב םייסש ׳רושיא איבהל היה ךירצ ןתחה (ג
 םיינמרגה־םיידוהיה רפסה יתב תריגס רחאל .ידוסיה רפסה
 הדעוו ינפב הניחבב דומעל בייח ןתחה היה ,1806 תנשב
 רפסמ בואשל היה ךירצ הניחבל תועידיה תאו תדחוימ

 .גרבמוה ץרה לש "ןויצ ינב"
 םיספות ויה אל םיינידמה תונוטלשה רושיא אלב ןיאושינ
 .םישדח 6 דע 3־מ רסאמב םישנענ ויה קוחה לע םירבועהו
 ¬קאיר קוח לע חקפל תורשפאה תונוטלשל היהתש ידכב
 ריבעהל ׳1807 תנשב תירטסואה הלשממה השרד ,הז ינויצ
 לש םעטמ ברהו ,תוומה ירקמו תודילה תמישר תא הילא

 .ןתדועתל תומישרה תא ריבעמ היה ,יול דוד ,אקארק
 .יפקעל םידוהיה תא חירכה ,הזכ יתורירש קוחש ,ןבומכ

 ןיבש ,הארמ ,לשמל 1807 תנשמ ,תימשרה הקיטסיטאטסה
 תונותח 4 קר הנש ךשמב ומייקתה םידוהי םיבשות 4000
 לש ורושיא ילב תובר תונותח ומייקתה השעמל .תוימשר

 .םירטסואה תונוטלשה רושיא ילבו םעטמ ברה
 ¬לשה וחקל הזה םמה תא .(הקפורק) רשכרשבלעסמ
 יפ לע הקפורקה תא םיריכחמ ויהו םמצעל םירטסואה תונוט
 תונוטלשל םלשמ היה רכוחה .םירישע םירכוחל יבמופ זרכמ

 ףירעת יפל םמה תא תובגל ול ורשפיא תונוטלשהו ללוכ םוכס
 םמה תייבג תא םימעפל קלחמ היה ישארה רכוחה .רשואמ
 םירוטפ ויה םידוהי םילייח קר .רתוי םינטק םירכוח ןיב

 .הז םממ
 יאדכו ,הזה םמה תודלות תא ונרכזה רבכ .תורג סמ

 המלש ,בובלמ ידוהי היה תורנ סמ לש ןויערה םזויש ,ןייצל
 הירטסוא תלשממל 1797 תנשב דוע עיצה רשא ,רלפפוק

 יתנש םוכס רעב תיחרזמה היצילגל הזה םמה תריכמ תא
 םע דחיב לביק רלפפוק המלש ותוא .םיבוהז 194,409 לש
 .הזה םמה תריכח תא םג 1800 תנשב רטארק ץאנגיא ופתוש
 .םיבוהז 156.000 לש יתנש םוכס דעב תיברעמה היצילגב
 לדב ׳ר דיסחה ויה אקארק ריעל הזה םמה לש הנשמ ירכוח
 תאמ תיאבצ הרזע ולביק רשא ,להאמ רדנעסו גרבנסקול

 םירבוע ויה םירכוחה יחקפ .תורנה םמ תייבגב הייריעה
 ,םמה תא תוירזכאב םיבוג ויהו םיגח וא תותבש יברעב
 .תיבה ןמ ןילטלטמה תא םיחקול ויה בוריס לש םירקמבו
 249 לועהמ ררחשל םמה רכוחל הליהקה התנפ 1807 תנשב
 םלוא ,םמה תא םלשל הגישה אל ןדיש ,תוינע תוחפשמ
 .םיעצמאה ירסוחמב ללעתהל ךישמהו ,הינפל העש אל רכוחה

 הליהקה יסמ

 ¬והיה ויה ,הבש שדוקה ילכו הנונגנמ ,הליהקה תקזחהל
 םיפיקעה םיסמה תא .םיפיקעו םירישי םיסמ םימלשמ םיד
 בורל ׳םירישיה תאו הידיקפ תועצמאב הבוג הליהקה התיה
 הליהקה לש ביצקתה .הריכחב תרסומ התיה ,ןוזמ יכרצממ
 ןוטלש תפוקתב רשאמ יסחי ןפואב תצק רתוי ןטק היה

 תנשב .הנש לכב הנתשמ היה ביצקתה ןזאמ םלוא ,םינלופה
 וארה תוסנכהה יכ ,ןזואמ טעמכ ביצקתה היה ,לשמל ׳1801
 ביצקתה תנשב לבא ,54,978 תואצוההו םיבוהז 55,003
 קר וגשוה השעמלו ׳ז 42,186 לש הסנכהל וויק 1806/7

 .ד 29,937
 הליהקה לש ןזואמ יתלבה ביצקתל תוירקיעה תוביסה תחא
 םהמ תיברהשו ,תבייח ,דתיה הליהקהש ,םינשיה תובוחה ויה

 .7%־ל 3,5%־מ םייתניב הלדג
 ד־רוהל הליהקה תשקבל ונענ אל םירטסואה תונוטלשה
 האוולה גישהל הליהקל ושריה אל םגו תיברה יזוחא תא
 ןיאב .םינשיה תובוחה תא עורפל הל עייסתש ,תפסונ הלודג
 .םיסמה תא ולידגהו הנשי הטישב םיסנרפה וזחא הרירב
 ידפ ונפש ,תידוהיה ריעב םיברה םיינעה הזמ ולבס רקיעב
 ,הליהקה יסנרפ תוטלחה לע הנולתב תונוטלשל םעפב םעפ

 .תבשק ןחא ואצמ אל םהיתושקב םלוא
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 תידוהיה ריעה הנבמב םייונישה

 דחאל םירטסואה תונוטלשה לש תונושארה תולועפה תחא
 יכ ,חיכוה רשא ,ריעב םיבשותה דקפמ היה ,אקארק שוביכ
 בורש ןוויכ .םידוהי 4,138 ויה שיא 21,967 תב היסולכואב
 ידיל הליהקה ידימ! ורבעוה תויביטארטסיגימדאה תויוכמסה

 םגו תידוהיה ריעה ןויקנל תירצונה הייריעה הגאד ,הייריעה
 השגינ םייזכרמה תונוטלשה תוארוה יפל .תננכותמ הינבל

 ׳זיימי׳זאק ןיבו תידוהיה ריעה ןיב תומוחה תסירהל הייריעה
 הארוהה תא הלביק אל הליהקהש ,רבדה ץינעמ .תירצונה
 אלש ,םירטסואה תונוטלשל התנפו ןוצרב תאזה תילארבילה
 רשא ,רשבה סכמ ירכוח דבלמ .הארוהה עוציבב רהמל
 ,תידוהיה ריעל הסנכנש הרוחסה תרוקיבל■ םהל הרזע המוהה

 .היסולבואה ןוחטבל הצוחנ המוחהש ,הליהקה יסנרפ ונעט

 דעוו דובכבו תויוכמסב העגפ הייריעה תוברעתה יכ ףא
 הרוצ לבקל הליחתה תידוהיה ריעה יכ תודוהל שי ,הליהקה
 לש יביטארטסינימדאה החוקיפ תחת רתוי תיטטסאו תננכותמ

 תנשב האצי ,תינמרגה תטלשהל תומגמה תובקעב .הייריעה
 החפשמ תומש לבקל אקארק ידוהי תא הבייחש ,הארוה 1802
 ולביק זא ינמו םייתנש ךשמנ וז הארוה עוציב .םיינמרג
 ¬שמ הברה ,םנמא .ינמרג לילצ ילעב תומש אקארק ידוהי

 ,סילקעי ,אדנל ןוגכ ,םדוקה םמש תא ריאשהל וחילצה תוחפ

 תומש לביק םידוהיה לש עירכמה בורה לבא ,ירהולוק
 ¬ופה ןיב םיידוהי־יטנאה תושגרה תא ריבגהש רבד ,םיינמרג

 ויה הלא םינשב היצזינמרגה■ תואצות .םיטוירטפה םינל
 תא להנל וכישמה רשא ,םידוהיה לצא תורכינ־יתלב ןיידע
 ולהינש םידדובהו ,שידיאב וא תירבעב םהיתוגובשח ירפס
 .תוירבע תויתואב בותכל םה ףא וכישמה ׳תינמרגב םהירפס

 אקארקמ םידוהיה שוריג

 קספ עוציב תא ושדחי םירטסואהש ,ורעיש אל םידוהיה
 יפכ ,םלוא .1776 תנשמ טפשמה תיב לש ינלטקה ןידה
 םירטסואה תונוטלשה לש םסחיב היה ,ליעל ונשגדהש
 לש היצקאירו םזילארביל לש גוזימ ןיעמ היצילאג ידוהיל
 תונוטלשה ועידוה 1799 רבמבונב דוע .דחאכ םייניבה ימי
 ,אקארק ריעה תא בוזעל םידוהיה םירחוסה לכ לעש ,הליהקל

 םידוהיה .רחוסו רחוס לכל האיציה יכיראת טוריפ םפיסוהב
 ומיכסה אל םירטסואה לבא ,הנרול המוצעב■ ונפ םילהובמה
 אקארק תביזעל יפוסה ךיראתה תא ועבקו הריזגה תא ריבעהל

 .1802 רבמצדב 3־ל םידוהיה םירחוסה ידי לע תירצונה

 םישדח םיתב םדקהב תונבל ווטצנ םירישעה םירחוסה
 ריעל ופרוצש םישדחה תובוחרבו תידוהיה ׳זיימי׳זאקב
 תידוהיה ׳זיימי׳זאקל םירחוסה לכ לש םתסיחד .תידוהיה
 תויונחהו תורידה יריחמב תרכינ היילעלו בר קחודל המרג
 םיצורמ ויה אל וזכ תוחתפתהמ .׳זיימי׳זאק לש ירצונה קלחב
 שוריגה לגרל הברה וחיוורהש ,תידוהיה ריעב םיתבה־ילעב
 תונקל םהיחאל תושרהל אלש תונוטלשל ונפ םהו ,אקארקמ
 םירטסואה תונוטלשה .׳זיימי׳זאק לש ירצונה קלחב תויונח

 ¬והיה תריגה הליחתה ךכו םיתבה־ילעב תיינפל בל ומש אל

 .תירצונה ׳זיימידאקל וטיגהמ םיד

 (1815—1809) ,ר״עקת—ט״סקת תיאשראווה׳ תוכיסנה תפוקת

 ¬צנ תונשכ תונמתסמ ט״יה האמה לש תונושארה םינשה

 .םירטסואה תואבצה לע דחוימבו ,הפוריאב ןואילופנ לש ונוח

 ¬ממה .אקארקלו היצילאגל םג ויתונוחצנ ידה ועיגה טאל טאל

 םג הרתיו אלו ׳םילייח רתויו רתוי הסייג תירטסואה הלש
 סויגה ןמ ררחתשהל היה רשפא הליחת .םידוהי םילייח לע
 ־אלממ תדמעה ידי לע וא ,םינדלוג 120 םולשת! ידי לע
 דעוו ,םוקמה־יאלממ תטיש הלטוב ןמזה ךשמב ךא ,םוקמ
 .סויגה יבייח לכ לש םתובצייתה דעב יארחאה היה הליהקה

 םילייחה סויגמ םיצורמ םירטסואה תונוטלשה ויה אל■ הארנכ
 הז דיקפת 1806 תנשב וריבעה ךכיפלו ,הליהקה תועצמאב

 םדא תונברקב וקפתסה אל םירטסואה תונוטלשה .הייריעל
 םולשל" תדחוימ הליפת תבוח 1800 תנשב וגיהנהו ,ףסכו
 תאזה הליפתה תא ."ירסיקה קשנה לש■ ורשאלו היכראנומה
 .תויסנכה יתב לכב התוא םיאירקמ ויהו תינלופל ומגרית

 לש ותרזעב תיאשראווה■ תוכיסנה 1807 תנשב הדסונשכ
 וצחל ברעממ .תותיזח יתשב המחלמה השטינ ,ןואילופאנ
 וברקתהש ,םינלופה וצחל חרזממו םירטסואה לע םיתפרצה

 .אקארקל יקסבוטאינופ ףסוי ךיסנה לש ותושארב

 ,םוריח רטשמ וגיהנהו דיעה לע ןגהל וננוכתה םירטסואה

 ובירה םידוהיה .דחאכ םידוהיהו םינלופה לע ולוע דיבכהש
 שיבכה ןוקיתל םירוחב 30־ו תויאבצה תויפאמל םיפוא קפסל
 ,הלאה תולועפה עוציב לע חוקיפ םשל .ינילבולהו יאשראווה

 ,הלא םיחקפ .(;וב^ח^?!-"■) םידחוימ םיחקפ םירטסואה ונימ

 ,םייאבצה תונוטלשה■ יניעב ןח אוצמל םיניינועמ ויהש

 םהיתומורת תא לידגהל הליהקה יסנרפ תא םיחירכמ ויה
 ןיב יתרתחמ רשק לע הרטשמל ועידוה ףאו ירטסואה קשנל
 הזוח םתחנ 1809 ויתסב .ינלופה אבצה ןיבו ריעב םידוהיה
 ,תיאשראווה תוכיסנל אקרק הפרוצ ויפל ,ןורבניישב םולשה

 טסוגיוא ךירדירפ יאשראווה ךיסנה ועיגה 1810 יאמב 13־בו
 .היסולכואה לכ ידי־לע תובהלתהב ולבקתנו אקארקל ותייערו

 תבכרמ יגפל ודקרו ןוחצנ רעש ׳זיימי׳זאקב ונב םידוהיה
 ־לע לבקתנ ןשיה תסנכה־תיב ינפל ךיסנה עיגהשכ .ךיסנה
 אירקה ,םואב לאומש ,הליהקה ריכזמו ,הליהקה יסנרפ ידי
 ךותמ "תלוזה תבהא" קרפ תא ךיסנל שיגה ,ינלופ םואנ וינפל

 .הנליוומ והילא סחנפ ׳רל "תירבה רפס"

 ריש" רדה תושובל תוידוהי תוריעצ ושיגה הגיגחה םויסב
 .ותייערו ךיסנל תוחבשתו תוליהת אלמ ,"ןויצ תונב

 לכ ולטוב יכ ,ידוהיה בוחרב הררתשה תיללכ החמש
 ־ראווה תוכיסנה תקוח יפלו ,תונלבוסה בתכ לש תולבגהה
 םלוא .אלמ תויוכז ןויווש םידוהיה ולביק ,1807 תנשמ תיאש
 תנשב ךיסנה םסריפ רשאכ ,השעמל לטוב הז תויוכז ןורוש
 הוקתב" םינש 10־ל רבדה עוציב תא החד ויפל ,וצ 1808
 ,םידחוימה םינמיסה תא םידוהיה וריסי הז ןמז ךשמבש

 ."םיחרזאה ראשמ םתוא םילידבמה
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 תונשי תולבגה םינלופה ושדיח ,תאזה היחדה םע דחי
 .םירטסואה י״ע ולטובש ,תוריזגו

 הצר םהמ קלחשכ ,דוחיב םידוהיה ושח הלאה תולבגהב
 טנמטרפדה שארב .ריעה לש ירצונה קלחב רוגל רובעל
 ¬שמ שיא ,יקציז׳דאוו באלסינאטס טקפרפה דמע יאקארקה
 תביזע רחאל דימ .םידוהיה יבגל תומודק תועד לעב ךא ,ליכ
 םירישע םידוהי תצובק הלביק ,םירטסואה ידי לע ריעה
 .דיימי׳זאק לש ירצונה קלחב רוגל םינפה■ רש תאמ ןוישר
 לטיב םינפה־רשו דיימ ברעתה יקציז׳דאוו זוחמה לשומ

 ־י׳זאק לש דחא בוחרב רוגל ןוישרה יכ ונעטב ,ןוישרה תא
 םידוהיה ונביש דע ,דבלב םינש ששל ןתינ תירצונה דיימ
 תודגנתה םלוא .תידוהיה ׳זיימידאקב םהיתב תא םירישעה
 ¬והיה ריעב םיתב ילעב לש םדיצמ הררועתנ תיניצר רתוי
 םעטמ םרח (1812) ב״עקת תנשב זרכוה םתעפשהבו תיד
 .וטיגל ץוחמ תונח רוכשל זיעיש ,ידוהי לכ לע הליהקה
 וששחש ,תירצונה ׳זיימי׳זאקמ םיתב־ילעב בוש וברעתה ןאכ
 הליהקה הלטיב םצחלבו םיקיר■ וראשיי םהיתויונחו■ םהיתבש
 םישדח המכ וילע הזירכהש םרחה תא ןשיה תסנכה־תיבב

 .ןכל םדוק
 ריעה לש ירצונה קלחל םידוהי םירחוס וננתסה הזכ ןפואב
 .הקסבוקארק בוחר עצמאבו הפזוי בוחר ףוסב תויונח וחתפו
 ובייחש ,תולבגהה ןתואב םידוהיה יפלכ ושמתשה השעמל
 םינמוזמ (א :םיאנתה ושרדנ הז ןוישר תלבקל .םירז םיבשות
 ילעב (ב .תשורח תיב דוסי וא םיבוהז 60.000 לש םוכסב
 קר הלא םגו .םייעוצקמ הכאלמ■ ילעב וא םיישפח תועוצקמ
 תא וחלשי ,תינמרג וא תינלופ בותכו אורק ועדיש ,יאנתב

 .תיפוריא םישובל ויהיו םייבמופ רפס־יתבל םהידלי
 ובזעש םינושארה יכ ,ןיבהל רשפא הלא םיאנתל םאתהב

 .םירישעו םיישפח תועוצקמ ילעב ויה ,וטיגה תא

 םיסמה תטישבו הליהקה!ןוגראב םייונישה

 רבדב תונקתהו םיגהנמה ורזח םינלופה לש םבוש םע
 תירטסואה תוריחבה תטיש הלטוב .הליהקה יסנרפ תריחב
 תוחפה לכל ומלישש ,םיתב־ילעבל קר הנתינ הריחבה תוכזו
 לכב תומייקתמ ויה תוריחבה .הליהקל שוכר םמ םיבוהז 20
 .הייריעה ידיב ראשנ ןהילע חוקיפהו ,חספ דעומה לוחב הנש
 1810 תנשב ומייקתה וז הטיש יפל תונושארה תוריחבה
 םירחובה רפסמ ותוא .הריחב תוכז ילעב 73 ןהב ופתתשהו
 התואב ורחבנש (םירוינס) םיסנרפה .1811 תנשב םג היה
 דלאווכוה יצירואמ ,לקנרפ הירכז ,ץיבולשיפ המלש :ויה הנש

 .רנסלפ לדבו

 לוטיב התיה םידוהיה ייחב תוילאקידארה תולועפה תחא
 םינכמ םמ תריכח תא .רשכ רשב יסמ תגהנהו תורנ יסמ
 ףסוי) םיפתוש תיישילש הלביק תיאשראווה תוכיסנה לכב הז
 הנשמ תריכחו (אריפש לאפרו רגניא לידנמ ,רגרבלהוו
 םלשמ היה דלפסוקרמ .דלפסוקרמ אנכש לביק אקארק זוחמל
 היה בייחו הנשל םיבוהז 68.000 וז הנשמ ־תריכח דעב
 וישנא םלוא .שורג 35 ריחמב רשכ רשב םארגוליק רוכמל

 תעקפה ידי לע וררועו שורג 48־ב הז רשב םירכומ ויה
 וליעוה אל רשאכ .הלוכ היסולכואה דצמ זגור םירעשה
 ¬ויאה •דלפסוקרמ תא םירחהל הליהקה דעו םייא ,תורהזאה
 ¬דתשהבו ודצל דמע הצעומה שאר יכ ,אושל םה ףא ויה םימ
 ותרשמ תא .הליהקה סנרפל םג דלפסוקרמ רחבנ ותול
 יסמ תריכח תא דימעהל תנמ לע דלפסוקרמ לצינ הליהקב
 ¬חה וז הרטמל .וידגנתמ תא רובשלו ןתיא סיסב לע רשבה
 ־וסמ הפוקת ךשמבו ,ריעה תא ביערהל ףיקתה סנרפה טיל
 ירעש לכב םירטוש דימעהו רשכ רשב תטיחש קיספה ,תמיי
 ספתנ רשאכ .ץוח תטיחשמ רשב הריעה ןנתסי אלש ,ריעה
 -רמ סינכה ,ץוח תטיחש תחרבה תמשאב הקבוי׳צרב וקבל
 ¬יהל ונממ שרדו ןשיה תסנכה־תיבל "חירבמ,׳ה תא דלפסוק

 ,עבשיהל בריס הקבוי׳צרב .והשעמ לע רוזחי אלש עבש
 .אלבה־תיבל וסינכהו ףיקתה סנרפה והכיה זאו

 היה תיאשראווה תוכיסנה תפוקתב םישקה םיסמה דחא
 ותרש ןואילופאנ אבצב יכ ףא .(1161״1110י״£) ,םיסייוגמה םמ
 תוכיסנה■ אבצבו םיניצק תורשע המכו םידוהי םילייח הברה
 אל ׳ץיבלסוי קרבכ םילייח םתמחלמב ונייטצה תיאשראווה
 תוירקיעה תוביסה תחא .אבצל ןוצרב םידוהיה■ וסייגתה
 דדונ אבצב רשכ רשב תליכאו תבש תרימש תלאש התיה
 רותפל וצר םידיסחה יר״ומדאו םינברה .ןואילופאנ לש ואבצכ

 לש ןוחטבה רשל ונפ ךכ םשלו ינורקע ןפואב הייעבה תא
 םיכסה 28.12.1812־ב .יקסבוטאינופ ףחי ךיסנה ,תוכיסנה
 תיאשראווה תוכיסנה ידוהי לכ תא ררחשל יקסבוטאינופ
 לש הבוגב יתנש םיסייוגמ םמ םלושיש יאנתב ,אבצ תבוחמ
 -ארקה טנמטרפדה היה ךירצ ,הזה םוכסהמ .םיבוהז 700.000

 המצע תיאקארקה הליהקהו ,םיבוהז 62,645 םלשל יאק
 עסמ) המחלמ תנש התיה 1812 תנשש ןוויכ .םיבוהז 16,960
 דבלמ .לופכ סמ םלשל םידוהיה ווטצנ (הבקסומל ןואילופאנ
 .הרטשמל יתנש םולשת םיבוהז 1.200 הליהקה המליש הז
 לוע תא ,המחלמה תפוקתב ליגרכ ,ודיבכה הליהקה ינקז
 ¬ארו שארב ויה םילבוסהש ןבומכו ,היסולכואה לע םיסמה

 תנשב הרטשמה ידי לע הלגתנ ןיינעמ בתכמ .םיינעה הנוש
 ¬קה יסנרפל הנפומ היה ,שידיא בותכ היהש ,בתכמה .1812
 וקיספתש םכתוא םיריהזמ ונא" :ןושלה הזב חתפו הליה

 ,םחל תונקל המב ונל ןיא ,םיינע םישנאמ םיסמ תובגל
 םיצלאנ היהנ ׳םכיסמב ונל קיצהל וקיספת אל םאש ,ועדו

 ."תידוהיה ריעה לכ תא ףורשל

 היסולכואהמ קלח ףקתש ,שואיל ינייפא אוה הז בתכמ
 ילייח ירחא ופדר רשא ,היסור תואבצ .הנש התואב תידוהיה
 ¬והיה וצלאנ בושו ,אקארקל םג ועיגה ,תוכיסנהו ןואילופאנ

 היה ידוהיה םילוחה תיב .יסורה אבצה יכרצ תא קפסל םיד
 םילוח יתבל וסייוג םידוהיה םיאפורהו םיעוצפ םילייח אלמ

 .םייאבצ

 ¬ודג לע הלסיו רהנה 26.8.1813־ב הלע ןוסאה תיברמל
 ¬ופוטה המוקמש ,תידוהיה ריעה .םוצע ןופטשל םרגו וית
 םימ הלוכ טעמכ הפצוה ,ריעה יקלח ראשמ ךומנ היה יפרג
 ץע יתב .דאמ לודג היה ןופטשה קזנ .תועש המכ ךשמב
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 סרגנוקה תוטלחה יפל .ןילופ הפמ תא שדחמ הניש רשא ןפואב וקוזינ םירחא םיתבו ירמגל ובקרנ תידוהיה ריעב
 התביבסו אקארקו ׳היסורל "ןילופ תוכלמ" הפרוצ יאניווה ־קבב תונוטלשל ונפ םיקוזינה .ןוימטל דרי בר שוכרו יניצר
 ,הירטסוא לש ןחוקיפ תחת "תישפח הקילבוסיר״ל וכז .דתיה ולא לש םתרזע םלוא ׳םיסמב תוחנהו הרזע תש

 .היסורו היסורפ ,יאניווה סרגנוקה המעו 1815 תנש תברקתה םייתניב .תלבגומ

 היפרגוילביב
 םיירבע תורוקמ .א

 .ו״לרת אשראוז ,דוד חמצ :דוד ,ז 1 ג

 .ג״נרת אקארק ,יפוי תלילכ :׳נ ,ד צ י ב מ ד

 .(ז״נרת) ךרס ,ןרוגה — שלרסיא השמ■ וניבר : א״ש י ק צ ד ו ר ו ה

 .1862 הניז ,הביא תליגמ :ן מן ס י ל בוט־םוי ,תילעה

 .הלוצמ ןו!י :ןתנ ,רבונה

 .1892 אקארק ,םינשי תואסקנפמ תוינומדק : הי״פ ,ן י י ט ש ט ע ו ו

 .1900 אקארק ,םיקיתע םירבד

 .1901 ואלסרב ,אקארקב להקה סקנפמ "

 .1902 אקארק ,םדק ירבד

 .1902 גרוברטפ ,("ףסאמ״ב)ץפח ירבד

 בובל ,("ןומרח") רדב חול ,ק״ז תחפשמ

1902. 

 ־וקוסל לבויה רפס) לארשי ילודג תודלותל

 .1904 השראוו ,(בול

 סיפדת) ןילופב וימכחו לארשי תודלותל

 .1909 אקארק ,("לוכשאה״מ

 ¬צמה" ןועובש) אקארקב םש ישנא תודלות

 .1906—1904 אקארק ,("הפ

 טרופקנרפ ,(אקארק יסנרפו יניבח׳) ןורכז תוחול :׳ב ,ג ר■ ב ד י ר פ
 .1904 .מ .א

 .1900 אקארק ,אקארקב ירבעה סופדה :׳ב ,ג ד ב ד י ר פ

 .ד״לרת גרבמל ,קדצה ריע : מ/׳י ץ נ י צ
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 (1846 ־ 1815)ו״רת — ה״עקת תיאקארקה הקילבופרב םידוהיה
 תאמ

 רבלג .מ .נ ר״ד

 הקילבופרה תודלות לע הריקס .א

 אקארקב םידוהיה תורוק תא ראתל םיאב ונאש םדוק

 .הקילבופרה תודלות תא רוציקב רוקסל יוארה ןמ ׳וז הפוקתב

 (1815—1814) יאניווה סרגנוקב ןילופ לע םינוידה תעשב

 ,היתוביבס םע אקארק תא הל ריזחהל הירטסוא השרד

 הבריס היסור םלוא ,השרו תוכיסנל 1809 תנשב וחפוסש

 1814 רבמצדב 31־ב .הירטסואל אקארק חופיסל םיכסהל

 ריכהל הנכומ איהש ,היסורפו הילגנא ,הירטסואל העידוה איה■

 ידי־לע הלבקתנ וז העצה .ילארטיינ חטשבכ הזוחמו אקארקב

 •דיב 1815 יאמב 3־ב םתחנ ןתמו־אשמ רחאלו תומצעמה

 ¬סורפ)גרבנדראהו (הירטסוא)ךינרטמ ,(היסור)ייקסבומוזאר

 ובש ,ףסונ הזוח ,השרו תוכיסנ ןיינעב הזוחה ןמ ץוח ,(הי

 ריעכ זוחמהו אקארק תרכה ,םיפיעס רשע־העשתב העבקנ

 ,הירטסוא לש ןתוסחב ,ןיטולחל תילארטיינו תינוביר ,תישפח

 לש חטש הפיקה תיאקארקה הקילבופרה .היסורו היסורפ

 ,איניב׳צ בונאשח — תורייע 3 םע םיעבורמ ןילימ 20,7/8

 ,םיבשות 95.033 םע םיירפכ םיבושי 244 ןכו הרוג־הבונ

 הקילבופרה תמקה .אפוג ריעה אקארקב םיבשות 23.409 םהמ

 האבש ,היסורפו היסור ,הירטסוא ןיב הרשפ תאצות .דתיה

 אקארק ריעה תא סופתל ןהמ תחא לכ ןוצרו תונבה־יא רחאל

 — טנומייפ תמגוד — םינלופה וכז רחא דצמ .היתוביבס לע

 ץרא־לבח םייקל תורשפאה םהל הנתינ ובש ,חטש גישהל

 .תומצעמה תשולש לש ןתוסחב םגה יאמצע־יבוביר ןוטלש םע

 ,היצילאג ןיבל אקארק ןיב םיירחסמה םירשקה תלקה םשל

 תישפח ריע לש דמעמ ה׳זוגדופ ריעל הירטסוא הקינעה

 ןכסל אל ידכ ,אבצ קיזחהל היה רוסא אקארקב .יד1רב ןוגכ

 היה רוסא ןכ .הב רחסמה שפוח תאו ילארטיינה הדמעמ תא

 .אוהש יאבצ חוכ הזיא תיאקארקה הקילבופרה ךותל סינכהל

 ־תומצעמ שולש ורשיא הזוחה לש יעיבשה ףיעסה יפ־לע

 ןוטלש אקארקל קנעוה היפלש ,היצוטיטסנוק תוסחה

 ,םיפיעס 22 הב ויה םילולכש ,וז היצוטיטסנוק .יאמצע־ינוביר

 יאשל החיטבה םלוא ,הנידמה תדכ תילותאקה תדב הריכה

 .םהיתודע ינבל קוחה ינפב ןויוושו ןחלופה שפוח תותדה■

 תוכז .טאניסה אישנ ,אישנ ולו טאניס דמע הקילבופרה שארב

 ,(2^£״0ות3(126ח1€ זשקזמ^חסתזס*) םיגיצנה■ תפיסאל הריחבה

 ,םימי שדוח לש בשומל הנש לכ לש רבמצדב הסנכתהש

 — ידיינ־אלד־יסכנ ילעבל ,הטיסרבינואל ,הרומכל הנתינ

 ־ילעבל ןכו ,םיבוהז 50 ךסב יתנש םמ וללה ומליש םא

 לש הדליגה ירבחו םיאנוטיס םירחוס ,הכאלמ־ילעב ,הישעת

 .םירומה ,םינמאה ,םירחוסה

 ריעל אקארק תזרכה לש ןויערה םזוי יקסבדמוזאר היה השעמל 1

 אוהו ןושארה רדנסכלא ראצה ינפל איבה ותעצה תא .תישסח

 .סרגנוקה תבישיב ןוידל הדימעה

 30 תב םיגיצנה תפיסאב ובשי םירחבנה םיריצה ןמ ץוח

 לכמ — (81בו1ת>׳) תוצעומה יחילש םג (5£)1ת) םירבחה

 הרומכה גיצנ ןכו ,טאניסה חוכ־יאב 3 ,דחא גיצנ הצעומ

 ¬יטסנוקב .םיטפוש 6־ו הטיסרבינואהו ההובגה

 םיגיצנה תפיסא ,טאניסה לש םהיתויוכמס ורדגוה היצוט

 תוארוה ועבקנ (xxוו) ןורחאה ףיעסב .טופישה תודסומו

 תגולפ ידי־לע הרטשמהו ןוחטבה תורש תמקהל םירודיס לע

 .ןיצק לש ודוקיפב היצילימ

 אישנמ ,רומאכ בכרוהש ,טאניסה ידיב היה ןוטלשה
 ¬נעל (א) : םיטנמטרפד ינש ויהי טאניסל .םירוטאניס הנומשו

 הנממ היה טאניסה .הרטשמו םיגפ יניינעל (ב) ;םיפסכ יניי
 לבא ,טפשמה־יתב שאר־יבשוי תאו םיריכבה םידיקפה תא
 ידיב .דתיה תיתקוחתה תוכמסה .םיטנדיזרה םע םכסהב

 .טאניסה

 הלש םיסרטניאה גוצייו■ הקילבופרה תרדסה ,ןוגרא םשל
 ןזורה — הירטסוא םעטמ .םיראסימוק תוסחה תומצעמ ורגיש
 ינלופה —היסור םעטמ ,(5י״661יז5.5ק01י^)קרופם־םטרווס ףסוי
 טסנרא ןוראב — היסורפ םעטמו ,יקסניצנאימ יצאנגיא
 ¬ב אקארקל העיגה םיראסימוקה תדעו .(11£;1נח1ז2) ץינבייר

 ,רבוטקואב 20־ב התדובעב הליחתהו 1815 רבמטפס ףוס

 התלועפ .יביטארטסינימדאה הנונגנמ תא המיקהש רחאל
 בלסינאטס ןזורה לש ויונימ רבד .דתיה הנושארה

 .טאניסה ירבח יונימו: טאניסה (1835—) אישנל יקציזדוו

 ומיקה ,הקילבופרה תא ןגראל לטוה םהילעש םיראסימוקה

 ¬ה יגיצנמ תבכרומ .דתיהש ,ןוגרא תדעו 1815.12. ץ־ב

 .ריעה יחרזאו הרומכה ,הלוצא

 ,היצוטיטסנוקה יניינעל תודעו הנומש הדעווה■ המיקה ןכ

 ןתדובע .* םירבאה יניינעו הטיסרבינואה ,הקוחתה ,טאניסה

 .1818 דע הכשמנ תודעווה לש

 הנמתנש ,יקסניבטיל יטנלאוו רוטאניסה ןגריא 1818 תנשב
 ¬יסרבינואה רוטקרל ץינבייר יסורפה ראסימוקה לש ותרזעב

 1820 לש ץיקב .אישנה תגלפמ דגנכ היציזופוא תגלפמ ׳הט

 חורב הלעפ איה ,םיראסימהקל 1817 תנשמ הפופכ הת יה וז הדעו 2

 ¬חרזא תויוכז ןויוויש םירכאל הקינעהש ,הקילבופרה לש הקיחתה

 .רדיב הלע םינש רשע ךשמב .םבצמ ןוקיתל תינכתו תויטילופו תוי

 ,טאניסה דצמ םיישקב הלקתנש אלא ,התינכתמ לודג קלח שממל

 םלואו .הדי לע ועצוהש תומרופירל ומיכסה אלש ,הרומכהו םייסה

 הלע .עוציבה ןקת תא היצזינגרואירל הדעווה הרידסה 1833 תנשב

 ינב םירבא־יקשמ 5500 םיקהלו תוזוחא 94 קלחל הדעווה ידיב

 םומינימ תסכמב .(תירפכה היסולכואה לכמ 40%) תושפנ 28.000

 ןיבש םיניינעה ורדסוה ןכו ,ןגרומ 5 ועבקנ יאלקחל המדא לש

 המרופיר ןאכ התיה השעמל .הרומכהו הכלממה תוזוחאב םירכאה

 .היצילגבש וזל המדקש
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 לש המשא תליפט תמחמ■ תושגנתה ידיל תוגלפמה יתש ואב
 ידימלת תא ריעסהש השעמ ,הטיסרבינואה טנדוטס לע הבינג
 יאמדקאה רעונה ברקב ולגתנ ךבל רשקב .הטיסרבינואה
 םתעד תא ונתנ םיטנדיזרהש ןוויב .םייאשח םייטילופ םינוגרא
 ינפמ תומצעמה דחפ לעו הפוריאב יטילופה בצמה לע
 וליחתה ,הנוריוו ,ךאביילב ןהיסוגיכב טלבוהש רבד ,תוכפהמ

 ולשלתשנ .הלאה םינוגראה תא לסחיש טאניסה לע ץוחלל
 םיטנדיזרה תדיעו 1823 תנשב הסנכתנ אקארקבו םיניינעה
 תויוכמס תלעב התיהש ׳היסורפו היסור ׳הירטסוא םעטמ
 ירוטיפ ,תונוטלשה יניינעב ברעתהל תלוכי ידכ דע תובחר
 תורכינ תולבגהו םוצמצ לש ךרדב ןונקתה יונישו■ םידיקפ
 תוגירטניאה םג ךכל ואיבה טעמ אל .להנימה עוציבב
 הלסיח הדיעווה .םמצע ןיבל םניב םיטנדיזרה לש תודימתמה
 יקסבשורימ קצאי םירוטאניסה ןמ דחאש ינפמ ,טאניסה תא
 בכרוה טאניסה .תומצעמה שוליש ינפב התטלחה דגנ רערע

 .םיטנדיזרל םייוצרו םיחונ םישנאמ

 ,חותמ בצמ םייקל םיטנדיזרה וכרטצה דמעמ קיזחהל ידכ

 .דרמל תונכהו תיטילופ תרתחמ תולגל רשפאיש

 לש תויטילופ תופידרו תוריקח תפוקת הליחתה אקארקב
 — יקסולאז ףזוי הנמתנ היסור■ לש התמזיב .יאמידקאה רעונה

 ,הטיסרבינואה רוטארוקל — בוצליסובונ לש ותעצה■ יפ־לע■

 לע דושח היהש ,טנדוטס לכ אכדלו ףודרל ליחתה הלהו
 .תוימואל־תוינכפהמ תואמסיסל הדהא

 אלא השקיב אלש ,היציזופואה הלצינ הזה עורפה בצמה תא
 ,תונולת ינימ לכ םייסב ודגנ האיבה איה .יקציזדוו תא ליפהל

 1827 רבמטפסב תוריחבב יקציזדוו לשכנ היתונולת ץחלבו

 .רוערעל ןידה תיב אישנ ,ץיבורוקינ ףזוי ובירי רחבנו

 בצמ טלתשה ךכו ,וז הריחבב וריכה אל תוסחה תומצעמ
 י 1828 ראורבפב 26־ב .1828 ראורבפ דע ךשמנש יכראנא
 .תואישנה תא וילע לבקיש יקציזדוו תא טאניסה ירבח ושקיב

 ,תוסחה תומצעמ יגיצנ תופתתשהב הדעו הרחבנ וז תונמדזהב

 .היצוטיטסנוקב םייוניש הסינכה הדעווהו

 הסיסתה יקסולאז רוטארוקה תופידר תמחמ הלדג םייתניב
 ינלופה דרמה ץורפ םע רתוי הרבגש ,םיטנדוטסה ברקב
 ־רא׳צו יקציפולח דרמה יגיהנמש יפ־לע־ףאו .1830 רבמבונב
 ויהו אקארק דצמ דרמב תופתתשה לכל ודגנתה יקסירוט
 ולצינ ׳התוילארטיינ לע רומשת וז הקילבופרש םיניינועמ
 ברקב הסיסתה תא אקארקב תוילאמשה תוגלפמה יטילש
 .םיבדנתמה תורוש לא ףרטצהלו השרוול תאצל ופיטהו רעונה

 הידראבג אקארקב טאגיסה םיקה טקשו רדס תחטבה םשל
 .תיחרזא־תינוריע

 טאניסל תודגנתהה■ הלדג םינומההו רעונה תתסהמ האצותכ

 וז תונמדזהבו ,יקציזדוו לש ותביש תא קופיסב ולביק םידוהיה 3

 ברה ידיב המותחו ריש תרוצב הבותכ הכרב ידוהיה דעוה ול שיגה

 ריכזמהו ץיבולשיפ המלש ,דלפסוקרמ .ש דעווה ירבחו יול דוד

 .דלפנזור לאומש

 .םז נו1. 1.0.11. ק. 735 : ב ספדנ רישה

 ודוקיפב םיריעצ תצובק הרדח 1831 ראוניב 16־בש ,ךכ לכ
 םימויאב ותוא החירכהו יקציזדוו לש ותרידל ץיב׳צשאב לש

 .ריעה תא בזע תרחמל .םומידב תאצל

 דיקפת תא ןיפילח לש ךרדב םירוטאניסה ואלימ 1833 דע
 תיסור הביטח אקארקל הסנכנ 1831 רבמטפס 27־ב .אישנה
 רבמבונב 24 דע םש הראשנו רגידיר לארנגה לש ודוקיפב
 ־ארטיינ תא ורפה הקילבופרה תונוטלשש ,קומינ ךותמ 1832
 ¬ממל קשנ תריכמו תופורתו םיאפור חולשמ ידי־לע התויל

 .תינלופה הלש

 תא לעופל איצוהל תוסחה־תומצעמ ושגינ 1833 תנשב
 םירוטאניסה ירוטיפ היה ןושאר דעצ .היצזינגרואירה■ תינכת
 אישנל יקסבולגוליוו רפסאק לש ויונימו 1830 תנשב ונמתנש

 ־ירה תדעוו .1836־1833 םינשב שמיש הז דיקפתב .טאניסה
 .םייתקיחת םייוניש םג הסינכה היצזינגרוא

 אל לבא ׳ריעב רדס טילשהל ודיב הלע יקסבולגוליוו
 ןכוסה הדיגב ישעמ■ לשב גרהנ 1836 תנשב .תכשוממ הפוקתל
 ריגסהו יקסבולבאפ ינלופה םשב עיפוהש ,יסורה שלבהו
 .ץיוושב תויאשח תודוגא יחילש ,םייטילופ םיטילפ

 אקארק ריעל סינכהל הנאות תוסחה־תומצעמל ןתנ הז הרקמ
 םישרפ תגולפ םגו יסורו ירטסוא דודג 1836 ראורבפב 17־ב

 ושרוג אקארקב ואצמנש םייטילופה םיטילפה לכ .םייסורפ
 .תולובגל ץוחמ לא וחלשנ םירחא ,ןילופ תכלממל ורגסוהו■

 .היצילימה םג הקרופ ןמז ותוא

 ¬וניש סינכהל םיטנדיזרה■ תדיעו הטילחה 1833 תנשב דוע

 ¬ויוכמס םוצמצ םשל ,היצרטסינימדאהו הקיחתה ירדסב םיי

 םרג עורפה יטילופה בצמה .םייסהו טאניסה לש םהית
 ומוקמבו ,יקסבולגוליוו רפסאק טאניסה אישנ לש ותורטפתהל
 ףזוי ,ךכ לע םייסה תא ולאשיש אלב ,טאניסה אישנל הנמתנ

 .(1840־1836)גרובנלאה הד רלאה

 ¬כמ םייתקיחת םייוניש םיטנדיזרה תדיעו■ העציב םייתניב

 טאניסה תויוכמס לש תפסונ הלבגה םתועמשמש ׳םיעיר
 ירטסוא ןיצקל רסמנ השדח היצילימ ןוגרא ןיינע .םייסהו
 ־דופב ירטסואה ראסימוקה דמעוה הרטשמה שארבו ,דלפכוק
 .םיטנדיזרה תדיעול אלא טאניסל ףופכ היה אלש ,טוג ה׳זוג

 וכותבש ׳הנעטב רעונה תפידרב ותלועפ תא ליחתה טוג
 ¬צעמו הקילבופרה תא םינכסמה םייאשח םינוגרא םיאצמנ

 ייח לע הערל ,ןבומכ ,ועיפשה הלא תוערואמ .תוסחה תומ
 .הלכלכה

 101.406־מ הזוחמבו אקארקב היסולכואה הלדג וללה םינשב

 .* 1843 תנשב םיבשות 145.787־ל 51818 4 תנשב םיבשות

 סכמה יאנת .שדחה הדמעממ התנהנ תישפח ריעכ אקארק
 לודג רפסמ עיגה הטיסרבינואל .םיכרצימה תא וליזוה םיחונה
 ריעה יבשותל סינכהש רבד ,ןילופ יחטש לכמ■ םידימלת לש
 םודיקל ופיסוה אקאריקב םינלופ■ לש םיבורמ םירויס .םיחוור

 .םידוהי 8.522־ו םירצונ 92.884 4

 29.910 ויה דבלב אקארק ריעב ,םידוהי 16.746־ו םירצונ 129.041 5

 .תושפנ 42.990 — םידוהי 13.080ר םירצונ
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 תמחמ ואבש םירנויסנפה ןכו ,תילכלכ הניחבמ ריעה
 6 יקציזדוו ןושארה אישנה ירבד יפל .םיחונה היחמה יאנת
 הכאלמ ילעבו ,םילעפמ ודסונ ,הישעתהו רחסמה ומדקתה"
 ןוויכ ,ורשעתה םירחוסה .םתרצות ליבשב קוש ואצמ
 ¬לוכיב היהו םכמ־ימולשתמ תורוטפ םהיתורוחס תא ולביקש

 ,תיזכרמ הדוקנ התשענ אקארק :רוציקב .לוזב ןרכומל םת
 וליפאו היצילאגמ ,ןילופ תכלמממ םיחרזא םיאב ויה םשל
 התשענ םיריית לש העונת תרזעב .רתוי םיקוחר םירוזאמ
 ."הקוסעת ןאכ ואצמ םילעופ ינומהו ,הדימא ריע אקארק

 אקארק תלכלכ תא ובצייש םיירקיעה םיפיעסה דחא םלואו
 התושרב ןיא הקילבופרה יכ עבקש ׳ינימשה ףיעסה היה
 אובי חיטבה יעישתה ףיעסה וליאו .אובי־סכמ ימד ליטהל

 .תונוזמ ינימו םימחפ ׳הקסה־יצע לש ישפח
 רחסמה שפוח רבדב דחוימ קוח םייסה לביק 1821 תנשב
 ,םירחוסה לש הדליגה ץחלמ האצותכ אב הז קוח .אקארקב
 רחסמב לגר תסירד םירזל ןתנית אלש ךכ לע ומחלנש
 ¬יטסנוקה יפלש ,םידוהיה דגנ ונווכתנ ,השעמל .יאקארקה
 ויה תינורקע הניחבמו ,רחסמה שפוחמ וללה ונהנ היצוט

 .םירחוסה תדליגל ףרטצהל םיאשר
 ףסכב ושמתשהו הלשמ עבטמ אקארקב היה אל 1836 דע
 6 םוימ תנגראמה הדעווה לש טרקדב .ןילופ תכלממ לש
 ןילופ לש םינושה תועבטמה רעש עבקנ 1817 רבמצדב
 השרו תוכיסנ לש ןכו ׳1794 ,1793—1787 םינשמ■ הנשיה
 עבטמה רוזחמו ליאוה .רוזחמב דוע ויהש ,(1814 —1810)
 טילחה ׳בר קזנ תילכלכ הניחבמ איבהש רבד — תחפו ךלה
 עבטמ הניווב העבטמב עיבטהל 1833 רבמטפסב 18־ב סייסה
 15000 ,םיבוהז 50.000 םהו ,תיאקארקה הקילבופרה לשמ
 דבלמ .שורג 5 לש תועבטמ 30000 ,םישורג 10 לש תועבטמ
 ¬מטפסב 17־ב .ינלופה עבטמה םג רוזחמב ראשנ הזה עבטמה

 .7ימואל קנב םג דסייל םייסה טילחה 1833 רב
 לש ןיטעב לפשב רחסמה אצמנ ט״יה האמה תישארב
 םלוא .1814 — 1796 םינשב ולחש ,תויטילופה תורומתה
 ילכלכה בצמב לח הקילבופרב םינושארה םירודיסה רחאל

 .1830 דע ךשמנש רכינ רופיש
 -ל ולע 1819 תנשב ויתוסנכהש ,יתלשממה ביצקתב
 אלש טעמכ ,׳הז 1,300.544־ל ויתואצוהו םיבוהז 1,331.692

 .1833 תנש דע שממ לש םייוניש ולח

 ןיפיקעב םיסמ ,(׳הז 346.000) םירישי םיסממ ואב תוסנכהה
 ,(׳הז 347.000) תוימואל תוזוחאמ תוסנכה ,(׳הז 523.000)

 .(׳הז 83.000) תוצעומ ימולשתו תוריכש־ימדמ תוסנכה
 30,800) טאניסה תורוכשמ רקיעב תולולכ ויה תואצוהב
 ¬יסרבינואה ׳(׳הז 160.000)ןידה־יתבו היצרטסינימדאה ,(׳הז
 הקדצ תודסומ ,(׳הז 148.000) הרטשמ ,8 (׳הז 410.000) הט

 ?גתר1<^ח110 111־. 5(30. 1888 ק. 242— 6

.243 

 ^(31)30 001^1^׳1€2 : 00ץ ^ 1<3־3^0ע/1€ 1^(30^ 1796- 7
 1914, ?02036 1950 ק. 37—39•

 1842/43 תנשבו ,םידימלת 270 הטיסרבינואב ודמל 1837/38 תנשב 8

 ־ינג ,בויב ,םימה־לעפמ ,םיניינבל תואצוה ןכו ,(׳הז 53.000)
 .לוואווב םינוקיתו הציניקוסה ץופיש ,יי ריעה

 הירטסוא םע םירשקה ןכו ןילופ תכלממ םע ירחסמה הזוחה
 ןילופל אוצייה לש הז לע המכ יפ הלעש ,אוביה רחס תא ונוויכ
 ךסב) תיאלקח תרצות בור יפ־לע ואבוה םשמ ,היצילאגל וא
 ימלוג רמוחו םילארנימ לש ימלוג רמוח ,(ןידלוג 22,075.000
 תיתיישעת תרצות ןכו (ןידלוג 439.000) םילכ תיישעתל

 .(ןידלוג 763.000)
 חלמ תיינק ץינעב םכסה הירטסוא םע םתחנ 1842 תנשב
 רשע לש הפוקתל אקארקל ורכמנ ךכיפל ,אקצילאיווב תורכממ
 אלש יאנתב ,ךומנ ריחמב חלמ תונוט 40.000—20.000 םינש

 םע חלמה םכסה .הירטסואב רשאמ לוז רתוי ריחמב רכמיי
 ,(1843) היסור םע רחסמה־הזוח לוסיחל םרג הירטסוא

 ,קזנ קר הל איבמש ,ירחסמ הזוחב ןיינע הל ןיא יכ הנעטש
 הזוחה לוסיח .הירטסוא םע םכסה התרכ הקילבופרהש רחאל
 .הקילבופרב ילכלכה בצמה תערהל םרג היסור םע ירחסמה
 .ירטסואה טנדיזרה םע ןתמו־אשמב הליחתה הקילבופרה
 יאמב 4־ב םתחנש ,ירחסמ הזוחב םייתסנ הז ןתמו־אשמ
 הגוסנ ףוסבל לבא ,הז דגנכ התחמ תיסורפה הלשממה .1844

 .הגרוב התאחמ לע הרתרו
 דוחיב .םייתיישעת םילעפמ םג ומקוה הקילבופרה תפוקתב

 ־לע דסונש ,יקאסיפ רפכבש הניסרחל תשורחה־תיב וחתפתה
 .ףסכ־יצפחל תשורחה־תיבו ,םואבנירג ףסוי ידוהיה ידי
 1844 תנשב אקארקב הנחתה תחיתפו תבכרה וק תיינב

 .הלכלכה ייחב תרכינ תומדקתהו הלקה ואיבה
 שאר לש ויצמאמ דוחיבו ,םיטנדיזרה תדיעו לש היתולועפ

 הכפהמ תזרכהל תונכהו תודרמתה־ינמיס תולגל טוג הרטשמה
 •היסולכואה ברקב הסיסתל ומרג

 ־תינש ,רעונה תופידר אקארק יבשות תא וגיאדה דוחיב
 .טוג ידי־לע תויתטישב וננכ

 האופרל ,6 םיטפשמל ר״דל וכמסוה 1843—1837 םינשב .149 —

 .ד תותקרל םיכמסומ ,4 םיכמסומל היגורוריכב ,16 היגורוריכו

 .תודליימל וכמסוה םישנ 32

 תנשב ,םידימלת 238 1837/38 תנשב ודמל םיינוכית רפס־יתבב

 תנשב ,352 1837 תנשב ודמל ינכטה ןוכמב .198 — 1842/4

 ,םיידוסי רפס־יתב 7 1843 תנשב ויה אקארקב .424 — 1842/43

 תנשב ודמל םיידוסיה רפסה־יתב 48־ב ; 49 — זוחמה לכבו

 1842/43 תנשב ! 322 — אקארקבו ,תודליו םידלי 2084 1837/38

 ,3071 ה״סבו ,םידלי 1722־ו תודלי 1349 רפסה־יתב לכב ודמל

 ויה הלא רסס־יתב דבלמ .םיידוהי תודלי 4־ו םידלי 5 םכותבו

 םע םישנ ירזנמ לש רפס־יתב 6 1842/43 תנשב ריעה אקארקב
 7וודימלת 228 םע םיטנויסנס 11 ־ו תודימלת 427

 וא׳1|ן10ז א0ק1: יא/5ק0זתח1601ג 1 0$(3(ת1<:11 131 א2ק116ן

 !<ז;>^0ייי51ס?ן. 1£ז31(6ז3י 1906, ק. 58—59

 םוקמב םיקהל סלחוה ריעה ירגבמו תומוחה וסרהנש רחאל 9

 יקסבשארטס ןאירולפ לש ותלהנהב (ק13ת1ץ) םינג תוללוסה

(1766—1847). 
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 יפםב יקסבוקצנויאזו קאלצ הרטשמה ילגרמו םינכוסה חצר
 תירזכאה ותוליעפ .םייובירה תא רתוי וריבגה ׳1833 רבמט
 רוטיפ ןכו ןידה־יתב לש םירקוחו םיטפוש לוסיח ׳טוג לש
 ׳םמוקמב םיראסימוקו םיטפוש יונימו םירפכב םירתכומה
 ךכל ומרג ,היצילאגמ ואבוהש םיירטסוא םידיקפ םבורב
 רישכמ תויהל הצר אלש יפל ,ודיקפתמ רטפתה ״> רלאהש
 *רואירל רשקב םיכוסכס ולח הזל ףסמ .םיטנדיזרה ידיב רוויע

 תנשב רחבנ רלאה לש ומוקמב .הטיסרבינואה לש היצזינג
 ושארב דמע אוהו ׳טאניסה אישנל רלדניש ןאי רמוכה■ 1840
 ושענ 1845—1833 םינשב .1846 תנשב הקילבופרה ףוס דע
 ,ביצקתה רדסוה ןכו ,םיירוביצה םיניינבב םיבר םירופיש

 המכ ריבעה םייסה .םיבוהז 2,231,342־ל 1845 תנשב הלעש
 דוחיב ,םילועמ םינוקית לש תכרעמ ושמישש ,םיקוח המכו

 .םירכאה דמעמו ךוניחה תשר ׳היצרטסינימדאה םוחתב
 תנכה םשל תויאשח תודוגא היצילאגב ודסונ ולא םינשב
 דרמ לש הבורק תוצרפתה לע תועומש וצופנ ׳ינלופה דרמה
 לש סנכ אקארקב םייקתה 1846 ראוניב 18־ב .ינלופ־ללכ
 ,תינמז תימואל הלשממ םיקה הז םנכ .ןילופ ילבח לכמ םיגיצנ

 אקארקב .וטאיצלאו יקסבוקזרוג ,יקסבוסיט ונמנ הירבח םעש
 םיכירצ יקסבלסורימ לש ותמזיבו ,תינכפהמה תונכוסה הדסונ
 20־ב זירכהלו םייאבצה תוחוכה סויג תא ןאכ ןגראל ויה

 .ןילופ יקלח לכב דרמ 1846 ראורבפב
 תא רוצעל טאניסה אישנ תאמ השרד םיטנדיזרה תדיעו
 תכפהמ תוגנכתמה תויאשחה תודוגאל תוכייתשהב םידושחה
 חכונ .םירסאמ עוציבל הביס םוש האוד וניאש ,הנע רלדניש
 ¬לחה תא םיטנדיזרה תדיעו העידוה הסיסתה חתמו תועומשה

 םינכתש הירטסוא תא ,רדסהו ןוחטבה יכרצל ,שקבל התט
 עידוה תחא הנועבו תעב .ירטסוא אבצ לש תוגולפ הריעה
 תועשה ןיב ,ראורבפב 18־בש ,טאניסל ירטסואה טנדיזרה
 ,םישרפו םילגר־לית לש תוגולפ הריעה הנסנכית ,רקובב 9—8

 .ה׳זוגדופמ ןילוק רויאמ־לרנגה לש ודוקיפב—םילייח 128 —

 יבשות תא הריעסה ירטסואה אבצה תוגולפ לש ןתסינכ
 תדעוימה תינלופה תימואלה הלשממה ירבח ולהבנ .ריעה
 תיאקארקה הטיסרבינואה דיקפ ,יקסבוסיט ןאי :אקארקב ויהש
 ןורחאה לש ותמזיב .א10 וטאיצילא ןאיו יקסבוקזרוג קיבדול
 .ל״וחל טלמנ ומצע אוהו ,דרמה ץורפ תא תוחדל טלחוה

 והוררחשיש השקב םיטנדיזרה ידיל רלאה שיגה 1837 תנשב דוע 10

 ,דנאנדירפ סכודיכראה ,היצילאג ביצנ רבע ןמזה ותואב .ודיקפתמ

 ־יזרה תוהפונב .רלאה תא וילא ןימזהו ה׳זוגזופ תא הניוול וכרדב

 ראשייש אוה תומצעמה ןוצרש ,וינפב םכודיכראה ריהצה םיטנד

 לבא ,םיטנדיזרה םע ויסחי תא םנמא הרפיש זז העדוה .ודיקפתב

 םיטנדיזרב ועגפ הניוול תורישיה ויתוינפ ןכש ,דבלב רצק ןמזל

 1839 לירפאבש ,ךכ לכ ורמחוה םהיניבש םיידדהה םיסחיהו

 .ותורטפתה הלבקתנ

 ראורבפב 8־ב .אנזופב דרמה לשכנש תועידי םג ועיגה םייתגיב א10

 ,יקסבלסורימ ראורבפב 17״בו ,יקסנאפיטט ינוציקה גיהנמה רסאנ

 .דרמה תואבצ לע דוקיפה לטוה וילעש

 20־ב דרמב חותפל תודחא תועש רחאל וטילחה וירבח םלואו

 ועצפנ ןהבש ,ריעה תובוחרב תויושגנתהה בקע .!!ראורבפב
 ואבצ םע תגסל ןילוק ירטסואה דקפמה טילחה ,םידחא
 .םידרומה ידיב אקארק .דתיה ראורבפב 22־בו ,הציבודאוול

 םגו הרומכה ישנא ,םינוריעה .רוטאטקידל זרכוה יקסבוסיט
 .דרמל ופרטצה הביבסה ירכיא

 והותב ולע תיברעמה היצילגב דרמב חותפל תונויסנה
 םידיקפ ידי־לע םיתסומה םירכיאה לש םהיתונשלה תמחמ
 םיליצאה תוטיחשלו םימוגעה תוערואמל ואיבהש ,םיירטסוא

 .בונראט תוביבסב

 בכרהב הלשממ המקוה .הרוטאטקידה לש םימי 9 ואב
 קנחוב ןאי יאקנבה ,יקציזדוו קירנה ןזורה ,ףלוו יאקנבה

 .יקסבולגוליוו רפסאקו
 לאכימ רוסיפורפ .רבשמ ץרפ םימי העברא רובעכ םלוא
 ,םיילכלכ םימרוג תעפשהב ,דגנ־תכפהמ ןגריא יקסבינשיו

 תורשפאה תא ןילופ תכלממ םע אקארק תורשקתהב וארש
 רטפתהל היה ןכומ רבכ יקסבוסיט .ילכלכה המויקל הדיחיה
 יקסבובמד לש ותרידח האבש אלא ׳יקסבינשיו לש ותבוטל

 .הכרעמה תא■ שטנ יקסבינשיו .הלסוח הכפהמהו

 סראמב ינשו דחא םימיה .תואבצ ריעה הפקוה םייתניב
 יקסבוסיט וליאו ,העינכ שרד ןילוק לרנגה .רתויב םישקה ויה
 .יקסבוסיט לש ותורטפתה תא שרד רוביצה .ותשירד תא החד

 יקסבוסיל יאלוקימ םע ינרמשה הנחמה .הלהב הררתשה ריעב
 .םירטסואה ינפ תא ליבקהל ןנוכתה

 תא ,ךרעל שיא 1500 ונמש ,דרמה תוחוכ ובזע םייתניב
 ןוויכו .הציבוששקל תורעוימ םהינפו ,סראמב 3 םויב ריעה
 רחא אצומ ןיאש היה רורב ,קבאמה ךשמהל םייוכיס ויה אלש
 תא ריגסה םשו קמלחל ןוויכב אצי דרמה אבצ .העינכ אלא

 .םיסורפל ומצע

 ,יסורה אבצה אקארקל הנושארב םנכנ 1846 סרמב 3־ב
 ¬יבסבו ,ירטסואה אבצה ב״חא ,ןיטוינאפ לרנגה לש ודוקיפב

 תשמשמ אקארקש ,הנעטב יסורפ אבצ הנח בונאשח תוב
 לשרמדלפה .תונכשה תומצעמה תא תנכסמו ינכפהמ זכרמ
 לירפאב 22־ב .שוביבה־אבצ שארב דמעוה הנויליטסאק ןזורה
 ־ראז׳זאיסק קצאי לש ותושארב תילהנימ הצעומ הנימ 1846
 .רבמבונ דע הדיקפת תא האלימ וז הצעומ .(£51?231$1־:1)יקס

 .ריעה תא היסורפו היסור תואבצ ובזע 1846 ילוי תיצחמב

 דצמ תואחמה דגנכ .הדיחיה תשבוכה■ הראשנ הירטסוא
 סרגנוקה הזוחב לילעב העיגפ ךכב וארש ,תפרצו הילגנא
 ןיאו ,ינמז שוביכ אלא הז ןיאש ךינרטמ ןעט ,(1815)יאניווה
 וז חורב .יאניווה הזוחה ןמ םלעתהל יאניווה טניבקה תעדב

 .היסורפו היסור םג ובישה

 לע ולקה ,תפרצו הילגנא ןיב וצרפש תועדה יקוליח
 היסור םע םכסה ידיל 1846 רבמבונב 6־ב עיגהל ךינרטמ

 .1815 יאמב 3־מ הזותה לטוב ויפלש ,היסורפו

 ^13ז]3ח ?ץ10ז״102: ך3ח רץ$30ז״516, 071:131:01 11
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 ,דננידירפ רסיקה לש טנטאפ םסרופ 1846 רבמבונב 11 ־ב
 .תיגרובסבאהה היכארנומל אקארק לש החופיס לע זרכוה ובש
 לש תיטילופה הפמה ןמ הקחמנ תיאקארקה הקילבופרה

 .תירטסוא ריע התיהנ אקארקו ,הפוריא

 םידוהיה תיעבו תנגראמה הדעווה ס

 תויוכז םידוהיל וקנעוה אל הקילבופרה המקש העשמ
 הדעווה לע לטוה אלא ,הקוחתה יפ־לע תויטילופו תויחרזא

 ¬ואה ׳טופישה תודסומ ,היריעה ןונקת תא רידסהל תנגראמה
 ,םידוהיל תונקת ןיקתהל הילע לטוה ןכ .היסנכהז הטיסרבינ
 ךותב םדמעמבו םבצמב םירושקה םיניינעה לכ רדסה םשל

 .הקילבופרה

 ףסוי :תוסחה תומצעמ לש םיראסימוקמ הבכרוה וז הדעו
 ־סויצנוימ וצאנגיא ץעויה ,(הירטסואמ)1קרופס סטרווס ןוראב
 (היסורפמ)בז ץינבייר ןוראב םלהליו טסנרא ,(היסורמ)אי יק
 יטנלאו ,יקציזדורג םכילפ :יאקארקה טאניסה חוכ־יאבו
 חוסינ ןיינעב םינוידה .יקצוצנאל יטנצניו טאלירפהו שטראב
 ףוס דע וכשמנו 1816 לירפאב 23־ב קר וליחתה תונקתה

 .1818 ילוי

 םעטמ םיריכזת הל ושגוה תנגראמה הדעווה העיגהשכ דימ
 השרדנ םהבש—הכאלמ ילעבו ,םירחוס — אקארק יבשות
 ורבחתנ םיריכזתה בור םלואו ,תידוהיה היעבה תא רידסהל
 תא רקיעב םהב וארש ןוויכ ׳םידוהיה תא תנייוע חורב

 .ג1 םהירחתמ
 1815 ףוסב םקוה םידוהיה תונקת לש ןתנקתהו ןתנכהל

 ידוהי דעו טאניסה םע םכסהב תנגראמה הדעווה ידי־לע
 יקציזדורג םכילפ דמע ושארבש (>40101(6(5(3!:0231100סץ)

 ץעוי ,סיראפב יטאמולפיד דיקפתב תובר םינש הי,ד 1

 העודי םיליצא תחפשממ ואצומ ,ירסיקה רצחב ןלבמשו יאשח

 ¬מה הדעווב ויתולועפב .תוילארביל תופקשה לעב .היכ׳צב

 .ץינביירו יקסניצנומ וירבח לע ךמס תנגרא

 תחפשממ ואצומ .ןילופב יתלשממה תרוקיבה דרשמב ץעוי א1

 .שלח יפוא־לעב היה .הלודגה ןילופב םיליצא

 (,4.01001 ז6553(02ץ11 : א2602ק05ק011(3 10ז3110*5113, >4(3116*

 1863, ק. 145)

 -שמכ עודי .יולסרבב ןידה־תיב אישנ ויונימ ינפל תיה ב1

 .ותפוקתב תוילארביל תופקשה לעב םדאכו ינורשכ ןמפ

 ודיקפת תא לצינ .העירכמ הדמע לעב היה תנגראמה הדעווב

 ¬ממ תורשמל םידמעוממ דחוש חקל דוחייב ,םייטרפה ויניינעל

 יפסכ תא לבקל םיכסה ףאו ,הטיסרבינואב הארוהלו תויתלש

 .םירועישב םימולשתל דחושה

 (ע?$ק001016013 ,4תו1כז026£0 01-360*5111680, 141-3116* 1909.

 1. ק. 115 ; ?30ו1?(01111 *03211111, ק. 54

 .רלאט 500 ךסב דחוש לביק הטיסרבינואב הרדתק תריסמ דעב

 (ז655בז02ץ!1 1.0., ק. 145)

 ^1606( 5(33(5-7310111'.' : 13011011(0' 3115 >41311311, ^?615(10860 ג1

.1 .352? ,141311311 0306 

 ברה םג ףרוצ דעול..יק0בוקוא ,רהומ :םירבח וב ושמישו
 .יולה דוד יבצ יאקארקה

 לש ילכלכה םבצמ תא רידסהל היה דעוה לש ודיקפתמ
 היתויוכמס תאו הכאלמבו רחסמב םקלח תא רידגהל ,םידוהיה
 םיאושנ ,תודיל םושיר ירפס גיהנהל ,םינברהו הליהקה לש
 םידוהיל רשפואי םהיפלש םיאנתה תא עובקל ןכו ,תוריטפו

 .תויחרזא תויוכז גישהל

 וררועש ויתועצה תא טאניסל דעווה שיגה 1816 ילויב
 םייוניש המכ ןהב םינכה טאניסהש רחאל .םירע םיחוכיו
 ותינכתב .תנגראמה הדעוול רושיאל ןרסמ ,ולשמ תועצהו
 תונוטלשה תא לסחל ךרוצה דחוימב שגדוה טאניסה לש

 ¬לש תחת ןדימעהלו — תוליהקה — םידוהיה לש םיילהנימה

 — אפוג אקארקבו (*6;4>׳) םירתכומה לש םחוקיפו םנוט

 תינבת יפ־לע ,תדה יגיינע .היריעה לש החוקיפו הנוטלש תחת
 ¬ופיש תוכמס םוש אלב לבא ,םינברל קרו ךא רוסמל שי ׳וז

 .הללק וא םרח זירבהל תושרו תיט

 יניינעלו םיגזומה תייעבל התנפוה תדחוימ בל־תמושת
 תא םידוהיה ינפב חותפל ץלמוה הז ןורחא םוחתב .ךוניחה
 רחסמ לוסיח שרדנ תילכלכ הניחבמ .םייללכה רפסה־יתב

 .הגיזמ־יתבבו ש״ייב םידוהיה

 ךלהממ עפשוה ותדובעבו ,רבד דעוה שדיח אל השעמל
 ¬פאב וליחתהש ,תנגראמה הדעווב ונודנש תוינכתהו םינוידה

 .1818 ילוי ףוס דע וכשמנו 1816 ליר

 םידוהיה תונקת לש יפוסה ןחוסינ םויסו היתודובע רמג דע
 ¬מש יפל ׳םינוש םיידוהי םינינעב תנגראמה הדעווה הדרטוה
 םינוידה ןמזב דוע .ויז םייניב־תפוקתב רדוסמ היה אל םבצ

 םהיקסע ףקיה תא םצמצלו ליבגהל טאניסה לדתשה תונקתב
 .םישדח םיסמ םהילע ליטהלו

 אלמל םיכסה אל טאניסהו םלש היה אל הליהקה בכרה
 !תושדח תוריחב ךורעל וא םייונפה םירבחה תומוקמ תא
 ־ראנאלו רדס־יאל םרג הז בצמ .ןונגנמה תרזחהל גאד אל םג
 ונפ אקארקל תנגראמה הדעווה העיגהשכ ךכיפלו .שממ היכ
 ¬עתש ושקיבו ,1815 רבמבונב 7־ב הליהקה יגיצנ דימ הילא
 עיקפהל וצ ןתנ טקפרפה לש להנימהו ליאוה ,הנימיל דומ
 וי טחמה־םמו םינוריט״סמ םולשת־יא תמחמ הליהקה תא

 .םלטבל השקיב הליהקהש,(52ק111!0*6)

 רבמבונב 13־ב עיגהש ,ןובשחו־ןיד רוסמל שרדנ טקפרפה
 תבייח הליהקהש ,ןעט הז ןובשחו־ןידבו ,הדעוה ידיל 1815
 אלש אלא ,שדוח לכ לש ותליחתב םינוריטה־סמ תא םלשל
 ¬קל ועידוה םישרגמה־םמ ץינעב .העקפה יעצמאב ושמתשה
 הדעווה .העקפה לעופל אצות הז םמ םלושי אל םאש הליה
 קלסל הליהקה לע הליטהו טקפרפה לש ויתונעט תא הלביק

 .םיסמה תא

 2-520$ץ<10*5111 םג ארקנו ,םישרגמ סמ ,רשעמל היה טחמה סמ די

 10,689 אקארקכ םידוהיה ומליש 1809 תנשב .קס<!>-11100 וא

 .שורג 30 ׳הז
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 ¬קתה לכ ףקותב וראשנ תושדחה■ תונקתה לש ןתעיבק דע

 תישארב .תיאשרווה תוכיסנה ןמזמ םיסמה ןכו תונ
 הרסמנש המישרה יפל ׳הקילבופרה חטש לכב ויה הקילבופרה
 םהמ ׳םידוהי 6581 ׳21816 רבמבונב טאניסה ידי־לע הדעוול

 — םירפכבו 428 — בונאשחב ,4862 הירברפו אקארק ריעב

1291. 

 םידוהיה רפסמ לש תטרופמ המישר ונדיב שי 1818 תנשמ
 זוחמה ראסימוק ידי־לע המכוסש המישר ׳םוקמו םוקמ ל :ב

 :ץנרול

 םע אקארק ריעה יקלח לכב :אקארק זוחמב
 תושפנ 5446—םודארטסו ׳זיימי׳זאק

 קינלאיצשוק — 146
 הליגומ — 162
 תיצינלדוימ — 195
 הצילאב — 33
 חנביר — 36
 בוחינר׳צ — 36
 יקסיל — 79
 ץיני׳זיווז — 81

 וראסיפ — 117

 ב״הסב 6331

 :בונאשח זוחמב

 בונאשח תושפנ 464 —
 קרבוב — 7

 ונזרוואי — 91
 ץליצשוק — 95

 הבוצשולמ — 222
 הבנרופ — 63
 הציבופיל — 18
 הציבוש׳זשק — 19

 979 ה״ס

 תורמל .םידוהי 7310 אופיא ואצמנ הקילבופרה חטש לכב
 המישר הפוקת התואמ ונל ןיא ,הדעווה תדובעב תונקיידה

 .הקילבופרה ידוהי לש םדי־חלשמ לע

 תנשב הקילבופרה יבשות רפסמ לדג םינש 8 ךשמב
 םהמ .םיבשות 120.737־ל (1816 תנשב) 96.438־מ 1824
 87.178 :זוחמב !םידוהי 9.690 ,םירצונ 21.811 :אקארקב

 1818 תנשב הלעש םידוהיה רפסמ .םידוהי 2058 ,םירצונ

 — אקארקב)שפנ 11.748־ל עיגהו םינש 6 ךשמב לדג 7310־ל

 1826 תנשב .(2.058־ל 979־מ—זוחמבו ,9.690־ל 6331־מ

 ,9,156 אקארקב) םידוהי 11.464 םיבשוח 124.795 לע ויה

 .י (2,358 חתמב

 11*1-11$־10£ 11. 81**15*1:<:1ב1\ז ^?7160 (י$7.81.צ\.) ?0111611 1¥ 2

 (?161$1*<11 10:*^*11: ?1:0^0^0116 <561 01*£*018*11005־

.(89 011)1:0101? .11 .1)6 .1818—1815 01010185100)1 

3 10 .52*? .¥! 0111611? 

 ,רחסמב םבורב םיקוסע םידוהיהש ,שגדוה הדעווה ינוידב

 תונבלח ׳תופוע לודיג :ןוגכ ׳תואלקחב רזע־יקשמבו הכאלמב
 הכאלמ־ילעב לע םירפסמ ונל םיעודי אפוג אקארקמ .דכו
 ¬יחתב םגש קיסהל ןתינ הלא םירפסממו ,1812־11804 תנשמ

 .םבכרהב םילודג םייוניש ולח אל הקילבופרה לש המויק תל

 ־ילעב 170 —םידוהי תושפנ 4507 לע ויה 1804 תנשב
 33־ו תוילוש 28 וקיזחהש ,םידוהיה עבורב םידוהי הכאלמ

 הנשב הלע ריעה לכב םירצונה הכאלמ־ילעב רפסמ .םיכינח
 םיכינח 510־ו תוילוש 688 םע 1,378־ל וז

 המישרה יפל םידוהיה הבאלמה־ילעב לש םיירקיעה םיגוסה
 םירזש ,10 םיבצק ,3 םיגגז ,1 םירגנ ,52 םיטייח :םה ל״נה
 .5 תופיכ ירציימ ,2 םיפלג ,3 םידפר ,2 םינבס 4 םיבלג ׳22

 ,2 םינחמק ,6 םימקור ׳12 םינעבוכ ,5 םיכרוכ ,1 םיטרח

 דמת ילשבמ ׳13 םימותחנ ,2 םירלדנס ,7 םיבהז ,7 םינגנמ
 :ןלהלכ םיכינחהו! תוילושה רפסמ ,11 םינוורפ ,2

 םיכינח 16 ,תוילוש 2 :םיטייח
 ״ 2 ״ 3 ;םירזש
 " 2 ״ 2 :םינעבוכ

 " 1 ׳׳ 1 :םיבהז

 " 6 — :םימותחנ

 " 6 ״ 9 :םינוורפ

 ,םידוהי םירחוס 84 אקארקב ,יקצאדורב יפל ,ויה הנש התוא

 6־ו םינוונח 44 ,םירחוס 60 דגנכ םיצע־ירחוס 2 ,ןיי־יגזומ 6

 ¬פסמ הבו ׳־ המישר הרמתשנ 1812 תנשמ .םירצונ ןיי־יגזומ

 ךא הנד וז המישר .1804 תנשבש הלאמ רתוי םיטרופמ םיר
 254־ש ׳אצוי היפלו ,םידוהי הכאלמ־ילעבו םירחוס לע קרו

 .תוכאלמב 90־ו תולכורבו רחסמב םיקוסע ויה םידוהי

 ,הירטנלגו םיגירא ירחוס 16 :וניוצ רחסמה יגוס ןיב

 ,האובת־יאגוטיס 6 ,םירקילו ןייב םיקסוע 2 ,םיצע ירחוס 3

 ,םיאטורג 23 ,תולימעב 4 ,םידבב 1׳ ,תוילאינולוק תורוחסב 5

 (0*1:1(11(:1ב60) םיקלשמ 5 ,םיגזומ 43 ,האובת־־יאנועמק 9

 .םירחוס־םילכור 21־ו םינוונח 129

 ,םינתשחנ 3 ,םיצע יבטוח 3 ,ש״י־יקקז 2:תוכאלמה יגוסמ

 ,(םיבלג) םיאפור 5 ,םירזש 4 ,יאפכ 1 ,גרוריכ 1 ,םיבהז 3
 ,םיקלשמ ילעב ,א5 4 תרח 1 ,םינעבוכ 6 ,רגנ 1 ,קבט ירציימ 4

 לאומש יטנאטסטורפ.! טנדנטניאה ,רפוסה! רסומ .דלא םירפסמ■ 4

 הדעב ףיטמ 1806—1802 םינשב הויהש ,(1812—1772) יקצדרב

 ?61561כ6מ161:לא11מ§611 111361: : ורפסב .אקארקב תיטנאטסטורפה

 לע תוטרופמ תואלבט םיפדה 1103*1:011. 021112160,^160 1809

 81*0151*ימז 8<:1ב0111:-?6ק'־ב םג וספדנ .אקארקב הכאלמה־ילעב

 10^51(1: 0*11101*0* 1778—1812, 1^6־^ 1896, ק. 140—

.141 

 ם*. ^]61• 8*1*1*10: ?118101]* לש ורפסב הספדנ ,קאסוב קראמ לש 5

 10־*^0^16 1 ס* !£*2110161:211 1304—1868, 1(1*-

 1*6^ 1936. 11. ק. 588—589.

 רשא ידוהיה הרחה אקארקל ץוחמ םג עודי היה וז הפוקתב א5
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 ,םיכרוכ 2 ׳םיטייח 9 ,םירלדנס 7 ,םיבצק 4 ׳םינבס 11
 ,םינגנמ 3 ,םינוורפ 2 ,ךומ ירציימ 1 ,םיגגז 4 ,םימותחנ 14

 .םיטרח 2
 יגוס רפסמב ץייצל שי 1804 תנשמ המישרל האוושהב
 ;52 — 1804 :תוטייחב :ןלהלכ םירכינ םייוניש הכאלמה
 1804 םינוורפ ; 6 —1812 ן 12 —1804 םינעבוכ ; 9 — 1812
 םירזש ן 4 —1812 ;10— 1804 םיבצק ;2 — 1812 ;11 —

1804 — 22 ; 1812 — 4. 
 םפקוזל שי ךכיפלו ,הלאכ םייוניש ולח םנמאש חינהל ןיא

 .םידקופה לש םיקויד־יא ןובשח לע
 תומשה םיעודי רחסמב תודמע וספתש םירחוסה ןיבמ
 ןרהא ,דלפסוקראמ ףלוו ,דלפנניב בייל שריה ,גנימואב קחצי
 ןמלז ,(בונאשחמ) ןמצטיילג ףסוי ,גרובנסקול לרב ,ןמטוג
 ,ספופ לבייל ,טרביל לארשי ׳ןמידלוג םהרבא ,ןייטשנרוב
 ולהינש ץיבולפמוגו אריפש המריפהו 6 ןרטשנגרומ םייח

 .א6 חלמה רחס תא השרוומ לקנרפ יאקנבה םע תופתושב

 רבמבונב 2־ב תנגראמה הדעווה ידי־לע הנמתנש טאניסה
 תא ליבגהלו םדמעמ תא םצמצל ותלועפ תישארמ ףאש 1815
 םירפכב הגיזמ־יתבמ םידוהיה תא קיחרה ךכו .םקוסיע ףקיה
 ־לטנמ םידוהיה ולבס דוחיב .7 ׳זיימי׳זק לש ירצונה קלחב ןכו

 .םיסמה

 הדבעמ םש חתפ ,הניוול 1848 ירחא רבע אנכש ונב ,ןייטשנסאוו

 .ויתודובעב ןייטצהו

 ?011100 (£1:21<211) ?252 7, 80ת<:1ו(:0 2115 £1:2־ 6

•1819 ,211^ 

 ץיבלאומש קרב ,תורבח יתש השרו תוכיסנב ולביק 1814 תנשב א6

 ןויכז תא ,לקנרפ לאומש יאקנבהו (רבוקטיבז לאומש לש ונב)

 ,אקארקמ אריפשו ץיבולפמוג ויה לקנרפל םיפתוש .חלמה׳ תריכמ

 .התביבסו■ אקארקב חלמה תריכמ תא ונממ ולביקש

 ךשוממ ןתמו־אשמ רחאלו ,חלמה־רחס לכ תא ודיב זכרל ףאש קרב

 .רלאט 40.000 ךסב םייוציפ אריפשו ץיבולפמוגל םליש

 ךינרטמ ךיסנה לא ,םואב ,ה׳זוגדופב זוחמה דש לש ח״וד

 80!־1<:1ר*0 ו^2ז5011211 1816 0)0־ 1816 ראורבפב 3 םוימ

 עס 1111: <צ)

 ¬רוב ןמלז םע תופתושב לקנרפו■ ץיבולאומש קרב ורכח ב״חא

 חלמה תורכמ תא ,שלזיימ שירעב בד ברה לש ונתוח ,ןייטשנ

 .הק׳צילאייווב

 תצעומ .1816 לירפאב 28־ב וז הנקת דגנ ורעריע הליהקה יסנרפ 7

 יניינע לש םלשה רדסהה דעש ,התבושתב העבק םיראסימוקה

 ראשיהל םהל ריתהל יוארה ןמ לבא ,הז רוסיא םייקל שי םידוהיה

 םא — הכלממהו היסנכה תוזוחאב ןאכ רבודמה — םירפכב

 ןינעה ןמ שיו .םייתלעות תועוצקמב וא תואלקחב קוסעל םנוצרב

 וז הטלחהל דגנתה ץינבייר ןוראב יסורפה ראסימוקהש ,רבדב

 םידוהיה תא רומשל תשרופמ הארוה ותלשמממ לביקש ,קומינב

 תודימה תיתיחש יכ" ,ענכושמ אוהש יפ־לע־ףאו .יוכיד לכ ינפמ

 ׳לע םהילע תולטומה תואכדמה תונקתב קר הרוקמ םידוהדד לש

 םתוא םידדובמ ,תויחרזא תויוכז ןתמ םהמ םיענומה םירצונה ידי

 םירוערעב דימ ונפ אלא ,בצמל וענכנ אל הליהקה יסנרפ
 היה םינושארה םירוערעה דחא .םיראסימוקה תצעומ לא
 םירכוחל טאניסה ידי־לע רסמנש רשבה־סמ תריכח ץינע

 םירכוחהש ןוויכ השענ הז רבדש ,בישה טאניסה .םיירצונ
 םישקבמ ירה ,הריכחה ימד תא ומלישש הממ ץוח ,םיירצונה
 .תידוהיה היסולכואה תלעותל אוהש רבד ,םמה תא דירוהל םג
 ¬ורבפב 9־ב םיראסימוקה תצעומ הלביק ףיקמ חוכיו רחאל
 תויטאמולפידה תוארוהה יפלש ,תינורקע הטלחה 1816 רא
 םיסמה תא לטבל שיש ,ןורקיעב הצעומה תבשחתמ (15§)
 םיסמה ןיינעב םתוושהלו םידוהיה לע ולטוהש םידחוימה

 1־מ לחה ,לטבל שי ךכ םושמ .םיחרזאה ראשל םיירוביצה
 לש יללכה רדסהל דע םלואו ,רשבה םמ תא ,1816 ראורבפב
 רצואל שדוח לכב שארמ םלשל םידוהיה לע לטומ םיסמה
 םידיחי לע הזה םוכסה תקולח ןפוא .׳לפ 5000 הקילבופרה
 ורושיאל ןכמ רחאלו ,הליהקה תלהנהל רסמיי םידוהיה ןיבמ
 םג ושענ ירטסואה ראסימוקה לש ותמזיב .טאניסה לש
 ידוהי לע לטוהש (06101(2011) ךרדה־סמ לוטיבל םידעצ

 ינדרוט םמכ ויפב ץיוצו ,תיאשרווה תוכיסנה ןמזב אקארק
 .םדאה דובכ תא ליפשמה

 טאניסה לע םיראסימוקה תצעומ הליטה הליהקה תיינפל
 ימיב הבגנ הז סמ .ינויב 1־מ לחה םינוריטה־סמ לוטיב תא
 שדחה ןוגראל םאתהבש הרובס הצעומהו ,תיאשרוה תוכיסנה

 .8 היצילימב םידוהי ותרשי
 םידוהיל תועגונה הצעומה תוטלחה לע רמש אל טאניסהשכ
 הבישיב ץינבייר ראסימוקה שרד ,תושדח תונקת ןיקתהו
 ןיינעש דע ןיתמהלו הזכ רבדמ ענמיהל 61816.23.7 םוימ
 איצמהל שקיב ךכ םושמ .דחוימ ןונקתב רדסוי םידוהיה

 תודימ־תותיחש ירה ,םהיביוא תויהל םתוא םיחירכמו הרבחה ןמ

 ,תויטילופ תויוכז תקנעה ידי־לע קרו ךא ןיטולחל לסוחת וז

 יל ירבש םגהו .הבורמ תלעות האיבהו היסורפב השענ רבכש יפכ

 ידימ ותוא ולבקישכ תוחפ אל םירכאל קיזת אל ש״יי תייתש יכ

 תויהל אוה שקבמ ,םידוהיה ידימ הולביקש ןמזב רשאמ םירצונה

 לש תיתוברתה המרה תא תוושהל ןיאש ,וירבח םע העד םימת

 םהל קינעהל שי ןכ לעו ,היסורפ ידוהי לש וז םע ןילופ ידוהי

 ,ץינבייר ןוראב שיגדה וירבד ךשמהב ."תויטילופ תויוכז הגרדהב

 תקזחה םהילע רוסאלו םידוהיה תא חפקל הלשממה תושרב ןיאש

 תא תוחדל שרד ךכיפלו ,היסנכהו הכלממה תוזוחאב חזרמ־יתב

 .תידוהיה היעבה לכ לש טלחומה רדסהה דע הצעומה תטלחה

 ^.5(05 8,0(0150116 36, א£3,60ת153(1סח51<ס1ווזווו5$10ח 83.

 1. 86ו1ג£6 211 8,0(01,011 אז 54 (3 \(31 1816)

 םיררוגתמה םידוהיהש ,ךרוצה לע עיבצה ירטסואה ראסימוקה

 תודעווש םסרפל טאניסה לע לטימ ןכלו ,תואלקחל ורסמתי םירפכב

 המדא־יחסש םידוהיל איצמהל תוכירצ םירכאה יניינעב תולפטמה

 ,(8,0(01,011 83 330 יד/8. 1816.) םירצונל םיווש םיאנתב

 8,0(015011 אז 57 330 14/\׳ 1816 8

9 5, 74 ,50116x6 8,0(015011 אז. 
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 םידוהיה יניינע תרדסהב תונורקעה לע רמוחה לכ תא הצעומל
 .היסורפו היסור ׳הירטסואב

 ¬ראמה הדעווב טאניסה גיצנ עיצה םיסמה לע ןוידל רשקב

 םמ תוירצונה תודעל המודב גיהנהל יקצוצנאל טאלירפה תנג
 האצוהל תינכת ברה תאמ שורדל ןכו ,תדה יתורש דעב דחוימ
 ,וזכ תינכת שיגהל שרדנש ,יולה דוד יבצ ברה .10לעופל
 יתורש דעב םלשל םיבייח םידוהיה ויה אל וישכע דעש רסמ
 וז הרהצהל םאתהב .םנוצרמ׳ תאז ושע ןכ םא אלא ,תד
 ¬וממל םולשל םיבייח םידוהיה ןיאש ,םסרפל הדעווה הטילחה

 ." םייתד םיחודש דעב םתד יניינע לע םינ

 הינויד תא ןיכהל הדעווה השגינ םיפטושה םיניינעה תורמל
 ¬רב תרמצה ישנאל םג היה רורב .םידוהיה ןונקת תנקתהל

 המ־רבד תושעל שיש ,םוראסימוקה תצעומל םגו הקילבופ
 ־תיטילופ הניחבמ הקילבופרה ידוהי לש םבצמ רופישל
 תא תונשלו ירמוחה םמויקל םיחונ םיאנת רוציל ,תיקוח

 .תיתרבח־תיתובדת הניחבמ בצמה

 ,טאניסה־תדמע תא .תומגמ שולש ץיצל ןתינ הז ןודינב

 טקנ ,תינלופה תיתרבחה תרמצה תופקשה תא השעמל■ גצייש
 1816 תנשב םש־םוליעב םסריפש יקציזדוו וואלסינטס ואישנ

 :וסרטנוק תא
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 .ןילופב תידוהיה היעבה לע יללכ ןפואב אוה ןד הז ורוביחב
 םידוהיה לש םדיקפתב תירוטסיה הריקח ךותמ■ עיגמ יקציזדוו
 תוינלופה תולשממה לש םתחנזה קרש ,הנקסמ׳ ללכל ןילופב
 ¬לוש םינברהו; םילדבומ וראשנ םידוהיהש ,ךכל המרגש איה

 ראשמ םידוהיה תדרפה .םיימינפה םהייחב טלחומ ןוטלש םיט
 דחושל חתפ החתפש ןוויכ ׳ןילופ תא הלדלד הנידמה יבשות
 ןיא .םירבאה■ דמעמ תא הסרהו ץראה ןמ םיפסכ תאצוהלו
 הליהקה לש הלוטיבב אלא ,הז בצמל הנקת האור אוה
 ־ןורוש ןתמ ךות ׳ברה לש ויתויוכמס תלבגהו תידוהיה
 םידוהיה תוללובתהו תיפוריא הלכשה ילעב םידוהיל תויוכז
 ןויווש איבי ,וירבדל .רתויב הבחר הדימב םינלופה ברקב
 םינלופ ןוילימ 18־ל הלצהו תודפ ,םידוהיה לש םהיתויוכז
 ותינכת תא תרבוחב טריפ אל יקציזדווש יפ לע ףא .םירצונ
 ונייוצש םייטילופה םיווקהש חינהל שי ,אקארק ידוהי יבגל
 השעמל .תטלחומה העימטה ןוקיתל םינווכמ םג ויה
 ־סינאטס לש ורפס לע ויתועד תא יקציזדוו ססיב
 תרשש יקצינכאל יצאנגיא היפוסוליפל ר״דהו ץישאטס וואל

 .י2 ראצה רצחב
 לש תונקתה הדעווה ינוידל רמוח ושמיש ,וז תרבוח דבלמ
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 —1815 תונשב ןילופב םידוהיה׳ תלאש :ירמאמב וילע האר .1815

 .1׳14 ׳סע ,די-־־גי תנש ,ט״שת—תי״שת םילשורי "ןויצ" ,1830

 .תויסורפה תונקתהו היצילאג ידוהיל ינשה ףסוי רסיקה

 ראסימוקה תנגראמה הדעווב וילע לבק תינכתה דוביע תא
 עידוה אוה 1816.31.8־ב .ותדובעל דימ שגינש ,ירטסואה
 לע ןובשחו־ןיד רוסמי םימו 8 רחאלש ,הדעווה תבישיב

 .אקארק ידוהי לש דיתעב םנוגרא

 תינכת תא שיגה 1816 רבמטפסב 14 םוימ הדעווה תבישיב
 תוססובמ ויהו םיפיעס 33 ןהב וללכנש ,תוחסונמה ויתונקת

 .ידוהיה דעווה לש תונקתה־תועצה לע
 איצמהל שקיב יסורפה ראסימוקהש ,ץיצל ףא יוארה ןמ
 התיא ויהש ,היצילאגב תוידוהיה תונקתה חסונ תא םג הדעוול
 םשלו תומייקה תונקתה יוניש םשל יתלשממ ןוידב העש

 תיצילאג ידוהי לש םבצמ רופישל םישדח תונורקע תעיבק
 תונקתהו ליאוה ,ןאיצמהל הבריס הירטסוא תלשממ לבא
 רסיקה רושיא תא ולביק אלו ןוידב ןיידע ודמע תורבודמה

 .םוסרפל ונתינ אל ךכיפלו

 יגשומ יפל התיה אל ירטסואה ראסימוקה שיגהש תינכתה:
 םיירקיעה םיאשונה .ידמ הכורא .דתיה : רמולכ ,ןמזה ותוא
 ,תונברה ,הליהקה ׳13הצרמה ירבדל ׳םה תונקתב ועבקנש

 ¬ישיה תוכז ,רפס־יתב ׳םיאושנ יניינע ,יחרזאה םושירה ירפס

 תויוכז ,רחסמ ,(ירצונהו ידוהיה ׳זזיימידאקב) אקארקב הב
 .םיסמו תויטילופו תויחרזא

 תא עבק המ ינפמ ירטסואה ראסימוקה שיגדה ורבסהב
 םינברל העדונ ,ותעד יפל .םינש שולשל ברה תריחב דעומ
 שולש ךשמב ריכהל■ בטומ ןכלו ,םידוהיה לע הבורמ העפשה
 תא ןכמ רתאל םהל■ רשפאלו םרשוכו םרשוי תא םינש
 הזמ רחא (סז^) יפוא םידוהיל ןכש ,שדחמ םתריחב

 .םיחרזאה תובכש ראש לש

 תקחרה לע רבודמ ובש ׳18 ףיעסה לע דמע דחוימב
 — המדאה תדובעב םיקסעתמה הלאמ ץוח ,רפכה ןמ םידוהיה

 ¬יטקודורפ הדובעל םידוהיה לש ישפנה דוגינה",עודיו ליאוה

 םילוכי םתרזעבש ׳ףסכ־יקסעו ךשנל תימואלה םתייטנו תיב
 תעדה תרסח היסולכואה חופיק םשל םתוחקפ תא לצנל םה
 קסעה — ש״יה תריכמ חא םהילע רוסאל שי דוחיב .ןויסינהו
 סרה והירה רבד לש ותימאלש ,םהילע רתויב ביבחה

 ."היסולכואה

 הדליגה■ יקסעב שפוח 23 ףיעסב םידוהא ןתינ הז דגנכ
 ראסימוקה .תישפח ריעב רחסמל םתובישח תמחמ תונפלחו
 לע רסאנ וב—14 29 ףיעסה תא קמנל ץוחנל םג אצמ
 תורש־ישנא קיזחהל ,1818 ינויב 24 םוימ לחה ,םידוהיה
 -יתבב םילגרתמ םירצונה תורשה ישנאש ,ךכב —םירצונ

 םקיסעהל תורשפא ןיאש ׳ךכ ידכ דע ןויקנ־יאל םידוהיה
 ןחנווכל דוגינב הז ףיעס םינכה אוה .םירצונ יתבב ךכ רחא
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 47 (1846—1815) ו״רת—.ד״עקת תיאקארקזו הקילבופרב םידוהיה

 םידוהיה לש םתוברקתה תא חפטל תונקתה לש הפוקשה
 .תירצונה היסולכואל

 הערה התעפשה תא קרופס־סטרווס דחוימב שיגדה ומואנב
 םידוהי ־אלה םיחרזאה יגהנמו ימואלה יפואה לע תודהיה לש
 ןתושרל ולביקש ׳תומצעמה תא חירכהש רבד ׳ןילופ תוצראב
 םיסרטניאה תרימשל תודחוימ תונקת קוקחל ,םיינלופ םילבח

 .תידוהי־אלה היסולכואה לש
 הדעווה לע תוסחה תומצעמ וליטה ונקנש תונויסנה ךותמ
 תונורקעה לע תודחוימ תוידוהי תונקת חסנל תנגראמה

 לעופל ואציש יפכ ,םידוהיה יבגל להנימה תוטישב םיטלבומה
 .תונורחאה םינשה םישולש ךשמב ןהיתוצראב

 ¬קתל םידקהל עיצה אוה יתדבועה בצמל בל־תמושת ךותמ
 :אבה (קז6הזת1נ16)אובמה תא תונ

 הלכשהה תמר בצמל בל םישב תנגראמה הדעווה"
 תד־ינב היחטשו אקארק תישפוחה ריעה יבשות לש תיחכונה
 ,םירצונה םיחרזאה תובכש ראש לא םהיסחיב בשחתהבו השמ
 תונקתה תא טאניסה לש ותעד תא העמשש רחאל הניקתה

 ."תואבה
 ירטסואה ראסימוקה לכ םדוק עיצה םיפיעס 33 תב תינכתב
 ׳להק׳ ומשב עודיה יביטארטסינימדאה להנימה תא לטבל
 ¬ריעה לש ןהיתויוכמס תחת הקילבופרה ידוהי תא דימעהלו
 תוכמסה תקנעומ םינברל .(1§) תוימוקמה תוצעומהו תוי
 ידי־לע םינש שולש לכב םירחבנ םה .דבלב תד יניינעב
 ,יביטארטסינימדא דיקפ לש ותוחכונב םידוהיה םיבשותה
 רושיא הנועט הריחבה .הלשממה ידי־לע ךכ םשל רגושיש
 תינלופה הפשב להנל םינברה לש םדיקפתמ .(2§) טאניסה
 תודיל ,םישוריג ,םיאושנ ,םייתדה םיעוריאה לכ לש תומישר
 .(3§) תדה־ירזמ לע חוקיפה תא לעופל איצוהל ןכו ׳תוריטפו
 רטפנ םא .בוש רחביהל םינברל רתומ םינש שולש רחאל
 הצורה .(4§> ינמז ברב רוחבל שי םינש שולש רמג ינפל בר
 םלשל וילע ,תוליפת תכירע םשל הרות־רפס ותיבב קיזחהל
 שנוע .15 (5§)ותליהק לש םילוחה־תיב דעב ׳הז 50 לש םוכס
 תונוטלשה יניינעב וברעתיש םינברל יופצ ׳הז 1000 ךסב

 .(6§) םייתרטשמ וא םייטופיש ,םיילהנימה
 םיניינעב קרו ךא ןיד־יקספ בתכב איצוהל םיאשר םינברה
 ןמגרותמ תרזעב תינלופהו תירבעה ןושלב םיבותכה ,םייתד

 .(7§) הדעה ןובשח לע
 רחאל םישדח ׳ג םייקל שי ברל הנושארה הריחבה תא
 בותכל םה םיעדויש ,חיכוהל םידמעומה לע .תונקתה םוסרפ
 ¬תיראה תודוסיב תועידי ילעב םהשו תינלופו תינמרג אורקלו

 תונברל םידמעומה וכרטצי 1827 תנשמ לחה .(8§) הקיטמ
 זירכהל רוסא םינברל .(8§) היסנמיג ורמגש הדועת שיגהל
 םיברקתמה םידוהי דגנ תיסהלו אוהש םדא הזיא לע םרח

 .(9§) תירצונה היסולכואל םהייח חרואב

 ברהמ בכרומ ׳ידוהי דעו׳ ,להקה םוקמב עבקנ 9 ףיעסה יפל

 יתוי לודנ םוכס לכ .׳הז 50 םוכס לע ץילמה יסורפה ראסימוקה 15

 .ןחלופה שפוח תלבגה ושוריפ

 לש ודיקפתמ .ירצונ לש ותושארבו — םידוהי םירחבנ ינשו
 תיבר םולשתל ביצקת םיפסכה־תנש תישארב ןיכהל הז דעו

 תקזחה תואצוה ,ןמגרותמה ,ברה לש םהיתורוכשמ ,תובוחה
 ¬יהקה תואצוה ראשו םיירובצ םינינב ץחרמ־תיב ,םילוח־תיב
 תא דעוה עבקי טאניסה רושיאל שגוי ביצקתהש רחאל .הל
 הקולחה רשואתשכ .הליהקה ירבח לש םימולשתה תקולח

 יוסיכל םאיצמהלו םימוכסה תא תובגל היריעה לע לטוי
 .הליהקה תואצוה

 םיבייח םידוהיהש תואקשמה סמ לטובי 1817 תנשמ לחה
 .(9§) רחא סמ ומוקמב ליטהל ןוכנל אצמי אל דעוה םא ,וב

 רימזוקל :תוזוחמ ינשל םידוהיה םיקלוחמ 11 ףיעסה יפל
 ¬רפ יבשות םידוהיה םיכייתשמ ׳זיימי׳זאק תליהקל .בונאשחו
 ,בוחינר׳צ ,ינבור ,ץילאב ,הצינלדומ ,הליגומ ,אקארק ירב
 םידוהיה — בונאשח תליהקל !יראסיפ ,ץיני׳זאיבז ,קשיל

 .(11 §)זוחמה ירפכבו בונאשח ריעב

 ןחוקיפ תחת ודמעוי תואצחרמו םילוח־יתב ,תסנכה־יתב
 םיחקפמל רסמית םילשחנהו םילוחה תקפסה .תויריעה לש
 לש םחוקיפל םינותנ ויהיו םידוהי ידי־לע ורחבייש םיידוהי
 ־יתב לכ ולסוחי תונקתה םוסרפ םע .(12§) םירעה ישאר
 םייקתהל ופיסוי םא .(הרות־דומלת ,םירדח) םיידוהיה רפסה

 תורוהל רתומ לבא ,םירוהה ןהו םירומה ןה השק ושנעיי
 .י6 (13§) תד־דומיל תיבב םידלי

 לעו ,לארשי ידליל םיחותפ םיירצונה רפסה־יתב לכ
 וז חורב עיפשהלו• הביחבו הבהאב םהילא םחייתהל םירומה
 תומישר הנרסמית טאניסל .(14§) םירצונה םידימלתה לע
 ¬הו תויסנמיגה ,םיינוריעה רפסה־יתבב םידוהיה םידימלתה
 .(16§) החפשמ תומש תתל שי םידוהיל .(15§) הטיסרבינוא
 לע רבודמ 17־ה ףיעסב .יוהיז־תדועת לבקי ידוהי בשות לכ

 תנשמ .תוריטפ ,םישוריג ,םיאושנ ׳תודיל לש םושיר ירפס
 ."תינמרג וא תינלופ יעדויל קר םיאושנ־ןוישר ןתניי 1824
 1*מ לחה רסואה ׳1818 ףיעסל העדונ תדחוימ תובישח
 םניאש ,םירפכב םידוהיה םתוא לש םתבישי תא 1817 ינויב
 .הנחט ,הבלחמ ירכוח ,תיאלקח המדא ילעב וא המדא ידבוע
 ־רחסמ לכ רומח רוסיאב רסאנ רפכ יבשות םידוהיה לע

 תיייגס תעשבש ,םיכסהל .דיה לוכי אלש ,ריעה יסורפה ראסימוקה 16

 קינעהל רשפא ,ותעדל .תד־דומיל לע ורסאי םיידוהי רפס־יתב

 ,יללכה רפסה־תיבב תדה דומיל תא לארשי ידליל

 םידוהיה ןמ שורדל הביס םוש ןיאש ,ריעה יסורפה ראסימוקה 17

 .םירצונה יבגל וזכ השירד ןיא ירהש ,ולא תועידי

 םיריהיה, םע תונויסנה יפלש ,ריעה יקסניצנוימ יסורה ראסימיקה 18

 ךרד ,ךכ .המדאה תדובע תא םדעב תבכעמ םתדש ,ררבתמ ׳ונלש

 דצמ .האובת ינימ ינש דחא המדא חטשב לדגל םהל רוסא ,לשמ

 ילעבש העשב תוזוחאו תועקרק םידוהי ידיל ריבעהל רוסא ,יגש

 .תוביתב םיעוקש תוזוחאה

 שוכרל םידוהיל השרוי וב ,ןמזה תא עובקל טאניסל ריאשהל שי

 .תויטרפ תוזוחאו תועקרק
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 ומכ םיאנתה םתואב תומדא רוכחל םידוהיל רתומ .א18ץי
 ¬קמ רסוחמ אוהש ,ידוהי לכ בייח 1817 יאמ ףוס דע .םירצונה

 וקוסיע אהי המ בתכב ב18 הרהצה רוסמל ,יאלקח וניאו. עוצ
 .בשייתהל ותעדב ןכיהו דיתעב

 םהיפלש ,םידוהיהו תוזוחאה■ ילעב ןיב ומתחנש םיזוחה
 וא תונועמקב ש״י תריכמ תודחא םינשל םינורחאל הרכחוה
 ירסוחמ׳ םהו ,1817 ינויב 1 םוימ םילטובמ ,תונוטיס
 ידי-לע רצעיי הז רוסיא לע רובעיש ימ לכ .(19§) ףקות

 רובעיש הזוחא לעב .טפשמה־תיב ינפב ןידל דמעויו הרטשמה
 תוכז תא דיספיו יפסכ סנקב ותוא וסנקי ,וז הנקת לע
 הרייעבו אקארק ירברפב םידוהיה .19(20§) היצאניפורפה
 לבא ,תויסנכ יצפחל ץוחמ ,תורוחס ינימ לכב רוחסל םיאשר
 םהל רוסא .(21§> תינלופה הפשב םהירפס תא להנל םתבוחמ

 םה םיאשר הז דגנכ .תונוטיסבו תונועמקב ש״יב רוחסל
 .20(22§) תובלחמו תונחט רוכחל

 יגוס לכב קסעתהל םידוהיה םיאשר הקילבופרה תריבב
 םיחותפה םירוממ ררוגתהל םהל רתומ .2* (23§) היישעתה
 םה םיאשר אקארקב .(24§> תונקתה יפל וישכע םהינפל
 ,הלסיווה ירשג ינש ןיב ירצונה ׳זיימי׳זאק ירברפב ררוגתהל

 .םיתב שוכרל םהל רוסא םש ,הנאלשיו בוחרל ץוחמ

 םיגוסל קר םיתב שוכרלו רוגל רתומ הירברפבו אקארקב
 :םיאבה

 ,תורוחסב וא םינמוזמב ׳הז 50.000 ילעב םירחוסל (א)

 ,תינלופה הפשב םהירפס תא ולהינו רחסמב םינש 6 וקסעש

 םחלושל ובייחתהו■ םיירצונה רפסה־יתבל םהידלי תא וחלש
 1 היסנמיגל

 ;תשורח ילעבל םיאנת םתוא (ב>

 .תוחרזאה תוכז■ תא ולבקי הלא לכ .םינמאל (ג)

 ¬וריא ןונגסב שבלתהל םתבוחמ אקארקב בשייתהל םיצורה

 רוסא אקארק ידוהי לע .(23§ — ויטלחוהש תונקתב ,25§) יפ

 תדעו ול העידוה׳ ,םירפכה ןמ םידוהיה שוריגב ךישמה טאניסהשב א18

 רחסמה תא םידוהיה לע רוסאל אוה יאשר םנמאש ןוגראה

 קוסעל םנוצר םא ,םירפכב םתבישי תא אל לבא ,ש״ייב ינועמקה

 תא רוסאל יאשר אוה ןיא ןכו ,תורחא תוכאלמב וא תואלקחב
 .ש״ייב יאנוטיסה רחסמה

 לכוי ימ עירכהל תוכמסה תא תודיקפל תתל דגנתה ץינבייר ב18

 םילעופ קיסעהל םידוהיל תושרהל ש" ותעדל אלא ,ראשיהל
 .םירצונ םיריכשו

 ירבדל ,םייאל אל םג בטומ ,טבשב תוקלמ הב ולטבש האמב 19
 ,יתרטשמ■ שנועב ,ץינבייר

 ,םירפכב םג תונחט תריכח׳ ריתהל שי ץינבייר תעדל 20

 ,םדדיובל רוסאש ,אוה רובס .וטיגב םידוהיה■ תריגסל דגנתה ץינבייר 21

 םהל ריתהל שי אקארקפ .היצאזיליביצמ םקיחרי םדודיב ןכש

 האצות אלא וניא תידוהיה ׳זייימי׳זאיקב ךולכלה .םוקמ לכב■ רוגל
 .תויחל םיחרכומ םה הבש ,תופיפצה לש

 םיפיעסב 25 ,24 ,23 ,22 ,21 םיפיעסה וזכור תיפוסה הכירעב
 .ומסרופש תונקתה לש 23,22,21

 .םייעובשה םידיריב ,תונוזממ ץוח ,הירברפבו ריעב רחסמ לכ

 םהל תרתומ רבמטפסו יאמ ישדוחבש םילודגה םידיריב
 .הרוחס לכ תריכמ

 הבישי תוכז ילעב םידוהי לע תולח ןניא ולא תולבגה
 רשפאל ידכ .(24§ חסונמה ןונקתב — 26§> הירברפו אקארקב
 ־יתב ולבקי ,םייביטקודורפ תועוצקמב וחמתיש םידוהיל
 .(25§ ןונקתב — 27§)םידוהי םיכינח הכאלמ־ילעבו תשורחה

 אל םא ,הקילבופרב הבישי תושר לבקי אל ידוהי םוש
 ,רחוס אוהש• חיכוי אל וא ,תואלקחב קוסעל ותעדבש ריהצי

 .ןמואמ לעופ וא ןעדמ ,ןתשרח

 לא ואוביש םידוהיה■ .טאעסה קרו ךא קינעי תושרה תא
 חיכוהל וכרטצי ,רצק ןמזל וא םייטרפ םיניינעב אקארק
 תתל תיאשר היהת הרטשמה .םאוב תובישח תא םינוכרדב

 .(26§ ןונקתב —28§) וכיראהלו שורדה ןוישרה תא

 .םיגחבו תותבשב קר תרתומ םירצונ תורש־ישנא תקזחה

 םילעופ לש םתקזחהו תיב״קשמב םתקזחה היהת ןבמ רחאל
 .22 (27§ ןונקתב —29§) טלחומ רוסיאב תורוסא םירצונ

 !14 ליגמ הטמלש וידלי לב ול ופרטצי רצנתיש ידוהי

 ןונקתב טמשוה—30§) םנוצר יפ־לע —הז ליגמ הלעמל
 .23 (יפוסה

 ונהיי ידיינ־אלד־יסכנ תשיכרו תויטילופ תויחרזא תויוכזמ
 :24 םידוהיה םתוא

 ,םיירוביצ םירוסיפורפ ןוגכ ,יעדמ רקחל ורסמתהש (א)

 םיראות ושכרש הלא וא הטיסרבינואה תוטלוקפל םירוטקוד
 ;ל׳וחב הלא

 ¬וגתה םא ,תינמרגה וא תינלופה ןושלה יעדוי םינמא (ב)

 תירצונה היסולכואה ברקב םינש 6 טאניסה תושרב ורר
 !יפוד אלל התייה םתוגהנתהו ,הירברפב וא אקארקב

 .(28§ ןונקתב — 31§)םינתשרחו םירחוס (ד) !םיאיצממ (ג)

 םיבשותה לע םילטומה םיסמה לכ תא ומלשי םידוהיה
 םילטובמ ומילש םידוהיהש םידחוימה םיסמה .םידוהי־אלה
 רשבה־םמ 1817 סראמב 2 םוימ םילסוחמ הז יפל .ןיטולחל
 יערא יסמ .(29§ ןונקתב — 32§> (52קי 1^0*0) טחמה־סמו
 ידי־לע עבקייש רדסהל דע וכשמיי ,הכ דע ומליש םידוהיהש
 םוקמב .(30 ףיעס ןונקתב — 32§> הדיתעה ■םירחבגה־תפיסא
 ¬מבונב 30 םוי דע םלשל םידוהיה םיבייח םילטובמה םיסמה

 רבמצדב 1׳ םוימו ,׳הז 5300 ,ושדוחב שדוח ידמ ,1817 רב
 םהילעש ,םישדחה םיסמה ןובשח־לע ׳הז 2650 —1817

 .(ןונקתב 31 §) םירחבנה תפיסא טילחת
 ויה ןוגראה תדעול שיגה ירטסואה■ ראסימוקהש תונקתה
 רסיקה לש תוידוהיה תונקתה לע ,רומאכ ,תוססובמ השעמל

 .ירמגל רתוימ ותעדל הארנש ,הז ףיעס תקיחמ דעב היה ץינבייר 22

 רימהל רתומ םירצונל םגש ,ףיסוהל ןאכ שיש .ןבומ׳ : ץינבייר 23

 .׳ורייגתיש םהל יוצר םא ,םתד תא

 תויחרזאה תויוכזה לכ םידוהיל קינעהל יוצר ץינבייר לש ותעדל 24

 םברקב ץיפהל אהי רשפא וז ךרדב קר ןבש ,תלבגוימ־יחלב הרוצב
 .היצזיליביצה תא
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 יניינעב הניקתה הירטסואש תונקתה ראש לעו ינשה ףסוי
 ץינבייר ראסימוקה שרד ךכל בל םישב .היצילאגב םידוהיה

 .אנזנפב הז םוחתב ושענש ׳תונויסנב םג שמתשהל
 ¬ורקעה לע אקארקב םידוהיה תונקת תא ססבל שי ותעדל

 .היסורפו ןילופב םגו היצילאגב םג ושמתשה םהבש ,תונ
 תריכמ תא םידוהיה לע רוסאל שיש ,היה רובס םנמא
 שי םלוא ,םירבאה רסומ תא עורפל אל ידכ ,םירפכב ש״יה
 תא ריבעהל ידכ ץמאמ לכ תושעל יוצר .םירעב תאז ריתהל
 תא ברקל ךרוצה לע רוביד לכ .המדאה תדובעל םידוהיה
 םתוא דדובל םיעיצמ םא ,רתוימ אוה היצזילביצל םידוהיה

 .םידחוימ םיעבורב ׳םיחלאנ׳כ
 ־וקה תסיפת ןיבל ותסיפת ןיב תועד יקוליח המכ תורמל
 הרשפל ךרדה אצמיתש ץינבייר ענכושמ■ ,ירטסואה ראסימ
 ¬ראמה הדעווה ירבח לכ ידי־לע תומכסומ תונקת תעצהלו
 האור וניאש ,ריעהל ץינבייר ענמנ אל הז םע דחי .23תנג
 ,הערכהל םלשומ רבדכ ירטסואה ראסימוקה לש ותינכת תא
 ,תונורקעה ןיינעב ותלשמממ תוארוה דוע לבקל וילעו ליאוה

 .26 תואבה תונקתה לש הרדש־טוח שמשל םהילעש
 ־סטרווס ויה ,ץינבייר לש תילאמרופה ותודגנתה תורמל
 לכ לע לבקתת ותינכתש ,םיענכושמ יקסיצנוימו קרופס
 םא אלא היה אל ץינבייר םע תועדה יקוליח רקיע .היפיעס
 ריתהל שי 1816 רבמצדב 23 םוימ ולש ןובשחו־ןידה יפ־לע

 .םירצונ תורש־ישנא קיזחהל תואלקחב םיקסועה םידוהיל
 ץינביירש ,הנרול קרופס־םטרווס עידוה 1817 ראורבפב
 ךרדב ךיראהל ידכ ,הליחת הנווכב רדסהה םויס תא ההשמ

 ,חילצי אל וסיסכת ,ותעד יפל ,םלוא .אקארקב ותורש תא וז
 תירטסואה הלשממה ידי־לע תונקתה ורשוא השעמל ןכש
 דציכ הארוה הניווב וינומממ אוה שקבמ ןכ לע .תיסורהו
 תלבק תא בכעי אל ץינביירל יוצר אוהש יוחידש ,לועפל

 .אקארק ידוהי ןהו טאניסה ןה םיפצמ ןהלש ,תונקתה
 תונורקעל ויתורעהב הדעווה תא ץינבייר ףיצה םייתניב

 ותשירד תאו לוכיבכ תילארבילה ותדמע תא שיגדהו ,תונקתה
 ,ץינבייר ריהצה ףוסבל .תויחרזא תויוכז םידוהיל קינעהל
 ותלשממ תאמ לביק אוהש ,1817 לירפא 14 םוימ הבישיב
 תא עיצהל וילעש אלא ׳ןונקתל םיכסהלו דגנתהל אל הארוה
 ¬עהל אוהש ןמז הזיא םידוהיל ריתהל (א) :םיאבה םייונישה

 הלאב דימ ואצמיי אלו ליאוה ,םירצונ תורש־ישנא קיס
 דעב ׳הז 50 ךסב םולשתה תא לטבל (ב) ;םתדע ינב ברקב

 .םייטרפ םיתבב הרות־ירפס

 הרודצורפה תמחמ הזה קחשמה ןיידע ךשמנ 1817 יאמ דע
 וצר אלש ןיינע לכב םהיתולשממ לא םתיינפב תכבוסמה

 .יפוסה רדסהה תא החדש רבד ׳םמצעב עירכהל
 ןושלב ורבוח ולא .תונקתה םוגרת ןיינע אב הזל ףסונ
 הספדהל טאניסל רסמנ 1817 יאמב קרו ,תיתפרצהו תינמרגה
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 ־יסורה ראסימוקה ידיב השענש ינלופה ןמוגרת םיסרפלו
 ויה אל םירחבנה־תפיסאו טאניסה םנמא .יקסניצנוימ ינלופה
 ילארביל ידמ רתוי ןונקתה היה םתעדל :תונקתה ןמ םיבהלנ
 היציטפ םירחבנה־תפיסא השיגה 1818 תישארב .םידוהיל סחיב
 ,הדבועה לע העיבצה הבו ,תוסחה תומצעמ לש ןבל־תמושתל
 יכלמ לש תויגליבירפהו תוררחה תא תולטבמ תונקתהש
 םיעגפנ ןכו ,אקארקב םירצונה םיבשותל וקנעוהש ,ןילופ

 .27 תואקשמ תריבמו םיתב תיינק ,רחסמה שפוחב םה
 ־חבנה־תפיסא יכ 1817 רבמצדב 23־ב םג עידוה טאניסה
 םיסמה םוקמב דחוימ רחסמ־סמ עובקל התעדב ןיא םיר
 ףקותב םייקל הנוצרב :רבד לש וכופיה ; םילטובמה םידוהיה

 .םינשיה םיסמה לכ תא

 הליטהו וזכ הדמעל ףקות לכב הדגנתה תנגראמה הדעווה
 ולטיב םיראסימוקהש ,םירחבנה־תפיסאל עידוהל טאניסה לע
 םידוהיהש םיסמה לכ תא תוסחה־תולשממ תוארוה חורב
 םיראסימוקה םיכירצ ולא תוארוה יפל .וישכע דע ומליש
 לודג היהי אל םידוהיה לע םיסמה לטנש רמשמה לע דומעל

 תונשל ולכוי אל םיראסימוקה .םיבשותה ראש לש הזמ רתוי
 תא םייקל אלא הרירב ןיא םירחבנה תפיסאלו טאניסל .תאז
 לש רחא גוס לע טילחהל םתושרב םלוא ,תונקתה יפיעס
 טאניסה .א27 תיתכלממה הפוקב רסחה תא אלמל ידכ ,םיסמ
 טחמה־סמב רבודמהש ,ןעטו ,בל־תמושתל תאז לביק אל
 דעב ותוא םימלשמש יפל ,תדב רושק וניאש (1ק1110ס*׳6)
 ־לע־ףאש ,הדעווה הנעט הז דגנכ .דיימי׳זאק עבורב םישרגמ
 סמל היהנ אוה ןמזה ךשמהב לבא ,עקרק־סמ אוה הז םמש יפ

 .()64150110 ק01י50ח315(01101) ידוהי ישיא

 ־םממ ץוחש ,תודועת ךמס לע עודי תנגראמה הדעוול
 .עקרק־סמ םג אקארק ידוהי םימלשמו ומליש טחמה

 ,טאניסה תאמ שורדל טלחוה יסורה ראסימוקה תושירד יפל
 עקרק־סמ קר אוה טחמה־סמ םא תודועתה דוסי לע ררביש

 .ידוהי דצב אוהש רשק הזיא ול היהיש אלב

 טאניסה תאמ ףקותב עובתל ושרד יקסניצנוימו ץינבייר םג
 יוניש לכל דגנתיו תנגראמה הדעווה תונקת תא םייקיש
 םינפ דימעי טאניסהש לובסל ןיא ירהש ,טאניסה דצמ ינודז
 ,חוכשל ןיא ."ללכ תומייק ןניא הדעווה תונקת וליאב"
 הנלובסת אל וללהו .תוסחה תומצעמ ידי־לע ורשוא תונקתהש

 בויסולכואה ןמ אוהש קלח הזיא לש יוכיד
 לע טאניסה דגנכ וננולתה תידוהיה הליהקה דצמ םג
 ־ורשב עגפ טאניסהש החנה ךותמ ,םייקוח־יתלב םיסמ ליטהש

 .תונקתב זרכוהש םיסמה םוחתב םנוי

 סנכוה תונקתבש .הדבועה ןמ הצורמ להקה היה אל דוחיב
 קוליס ןובשח לע םיפסכ סינכהל םתובייחתה תא עבוקה ףיעס
 ,םיסמה דגנ םג ורערע וז הנולת לע ףסונ .29 הליהקה תובוח

 י0?.$1/3. 1413113□ ?352 5; 1818 סרמב 31־מ ח״וד 27
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 םיסמה־ןויוושל דוגינב ויה םהו טאניסה טילחה םהילעש
 .29 םירצונ ןיבל םידוהי ןיב

 1818 רבמטפס תליחתב תנגראמה הדעווה השגינ םייתניב

 ־ןיד תוסחה■ תומצעמל שיגהל ךרוצ התארו ,היתודובע םויסל
 תוארוהה חורב םידוהיה יניינע רדסה לע יפוס ןובשחו

 .םהל ונתינש

 הקילבופרב םידוהיה לש םידיתעה םיסחיה לע תונקתה!"
 ורבוחי — 30קרופס סטרווס לש ןובשחו־ןידב רמאנ —אקארק
 ־וקל הרסמנש תיטאמולפידה הארוהב ועבקנש תונורקעה יפל
 וזיא תונקתב תאצמנ םא .תוסחה־תומצעמ לש םיראסימ
 םויקה לע ,םימדוקה םיקוחל דוגינב ,הליקמה איהש הנקת
 ןנוצר יפל איה הנתינ ירה ,םידוהיה לש יטילופהו יחרזאה
 וז החנה ךותמ ."תודבוכמה תוסחה תומצעמ לש שרופמה
 ־קתה״ש ,1817 רבמצדב 9 םוימ התבישיב דוע הדעוה העבק
 םושל תונתינ ןניא םידוהיה יניינע רדסה םשל ועבקנש תונ
 םתבוטל יטילופה םמויק רהצוה םהבש ,םיפיעסה לכב יוניש
 ¬יצ תויובייחתה■ לטנו םיסמ תעיבקב םירצונה םע םנויוושו

 ךרדב דיתעב םייונישל תונתינ תונקתה ראש .תוירוב
 ,םיגיצנה תפיסא תטלחהבו טאניסה תמזיב ׳תילינויצוטיטסנוק

 ."ועגפיי אל ל״נה תונורקעה ינשש יאנתב

 תריסמ לש יגיגחה סקטה םייקתה 1818 רבמטפסב 11־ב
 תא ומואנב■ שיגדה ץינבייר .טאניסל היצוטיטסנוקה תדועת
 הווחא יסחיל הפיאשו תונלבוס :אוהו הקוחתבש ידוסיה וקה
 רסמ ,קרופס־םטרווס ירטסואה ראסימוקה .םיבשותה לכ לש
 ¬צהו ,תנגראמה הדעווה לש היתודובע לע תירוטסיה הריקס

 וררחוש ןהיפלש ,תוםחה־תומצעמ לש ןהיתוארוה לע עיב
 תונקתב .םידוהיכ םהילע ולטוהש םיסמה לכמ םידוהיה
 תקולחב םירצונהו םידוהיה לש הנתשמ־יתלבה ןויוושה זרכוה
 -פאה החתפנ םידוהיה ינפל .םקוליסבו םיירוביצה םילטיהה

 תועקרק ןיינעב .תוכאלמהו רחסמה יגוס לכב קוסיע לש תורש
 לע רתוול תויונמדזה םהל ונתינ■ םימלש םיקשמו■ תודיחי
 םיקהל ידכ .ןוגהו רשי ןפואב סנרפתהלו ךשנ־יקסעו תולכור
 תרשפאמ ,תחא (א^ס") המוא הקילבופרה יבשות לכמ
 ראשמ ולדביי אלש ,קוחה תונקת תא אלמל םידוהיל הדעווה
 םהל תרשפאמ איה ןכו ,תיחרזמה םתשובלתב םיבשותה
 ,רתויב תוסלכואמה הריבה תובוחרב תונומראו■ םיתב תונקל

 תורשמ םג גישהל ןהיתובקעבו תויטילופה תויוכזה תא שוכרל
 הליכשמ■ הלשממ־ישעמיש ,ןוחטב ךותמ הז לכו .תויתכלממ
 רחאל" .תופידר רציו תיתד הביא ,ךשוחה חורב וכרדוי אל
 תיינק םידוהיל ריתהל טאניסה לש ותוכמסב אהי םינש 12

 .3!״תומלש תוזוחא

 רקס 1818 רבוטקואב 1־ב הניוול חלשש ןובשחו־ןידב
 ־ראמה הדעווה תולועפ תא ןיינע־תבר הריקס קרופס־סטרווס

 דפסמ ,1818 ילעב 21 םוימ■ ירטסואה■ ראסימוקה לש ןזבשחו־ןיד 29
1621. 6 62152 311)£1:31 661:10111:6 

 6*52 6. 1661 ,12 .8 .1818 םוימ 30

 1722 ,!.,10.1818 םזימ ולש ןזבשחה־ןידב ומואנ לש םלש חסונ 31

 ,דוסיה דוק םיפקתשמ ותריקסב .םידוהיה יניינע רדסהל תנג

 .םידוהיה ןיינעב הדעווה תא וכירדהש

 ¬אמולפידה הארוהה לש 15 ףיעס שרופמב דימעה ׳וירבדל

 תחת ׳םידוהיה תא ןללכבו ,תורכומה תותדה לכ יגב תא תיט
 הדימב ,םידוהי לע וליטיש תושרהל ןיא ןכלו .םיקוחה תוסח
 רתוי ,םהילע תולטומה תויובייחתהה לכ תא ואלמי םהש
 םיסמה לכ םג ירה ,הז םעטמ .םירצונה לע רשאמ■ םיסמ
 םתד יקוחב םירושקה םהיתונוזמו.םהיגהנמ ׳םתד לע ולטוהש
 תא קר םיקיחרמ וז ךרדב .םיקדצומ םניא ('ופו רשבה־םמ)
 ןמ .ץראה תיסולכואלו היצאזיליביצל םתולגתסה ךילהת
 וז ,הקוחתה לש האלמה תוסחה תא םהל קינעהל יוארה

 .היצוטיטסנוקה לש 3 ףיעסב שוריפב הרכזוהש

 םהיניבש םיסחיה ורדסוי ויפלש ,הז החנמ וק חיטבהל ידכ
 תונקתה■ םיבורמ םיחוכיו רחאל ועבקנ ,הקילבופרה ןיבל

 .םידוהיל תודחוימה

 ח״יה■ האמה ףוסב וכירדהש ,תונווכ ןתוא תורודח תונקתה
 ¬יטב היסורפו■ הירטסוא תולשממ תא ט״יה האמה תישארבו

 וקה לע הברה רבוד ץוח יפלכ ,ןכא .תידוהיה היעבב ןלופ
 ושע אל השעמל וליאו ,םידוהיה יבגל טוקנל שיש ילארבילה
 תובכשל טרפ ,םידוהיל אלמ תויוכז־ןויווש תקנעהל םולכ
 תבוטל שודיח םוש ןיא אקארק תונקתב םג .תומצמוצמ
 םימסרופמה םידוהיה םיטנטפה חורב ורבוח ןה .םידוהיה

 ,.1812 סרמב 22 םוימ■ יסורפה טקידאה ןכו

 תונורקעה תא עובקל ןיינועמ םג היה ירטסואה ראסימוקה■
 לבא .אקארקב עקתשהל םנוצרבש םירז םידוהי תלבק ןיינעב

 יסורפה—םיראסימוקה ינשש ןוויכ ,ודיב הלע אל רבדה■
 אלש יפל הז ןיינעב לפטל םיכמסומ םה ןיאש ,ונעט — ,םורהו

 .תוארוה ולביק

 דוחיבו ׳םיראסימוקה וששח םייקוחה תונוחטבה לכ תורמל

 "?1031-86131100 (165 86¥011ס13<:£11£16ס !£0£1(00101155315
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 תנגראמה הדעוול תיטאמולפידה הארויהיבש ,רמאנ רבודמה ח״ודב
 : 15 ףיעסב עבקנ
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 לכ וחכשיי תנגראמה הדעווה לוטיב םעש ,קרופס־סטרווס
 דוגינב םידוהיה לש יולגה םייוכיד םייוקיו ךשמי״ו תונקתה

 .32 "תונקתל
 קדצ המכ דע החיכוה 1818 רחאל םיניינעה תולשלתשה

 .33 ירטסואה ראסימוקה

 (1833—1817)ג״צקת—ז״עקת םינשב םידוהיה בצמ .ג

 לשממה תויוכמסו אקארק תא הבזע תנגראמה הדעווה
 .םידוהיה תונקת עוציב םג ןתאו טאגיסה ידיל ורבע

 תאו םידוהיה דעז תא הנימ ,להקה תא טאגיסה לטיב דימ
 שולשל ברכ םג רשיאו ,יקסראלדימ ץעויה גלש ר״ויה
 םידוהיה םעטמ .יולה דוד יבצ ברה תא תואבה םינשה

 :םהו םיגיצנ 2 (ןונקתה לש 9 §§ יפ־לע) דעוול וכייתשה
 ¬בנש גדלפנניב לבייל־שריהו (רבונאשח) ןאמציילג ףסוי
 .תידוהיה ׳זיימי׳זאק יבשות 291 ופתתשה ןהב ,תוריחבב ורח

 1811 תנשב רבכש ,לקנרפ והירכז רחבנ םוקמ אלממ רותב
 ,אקארק תא בזע דלפנניבש רחאל .הלהקה סנרפ שמיש
 דעוול וכייתשה ןמזה תצורמב .אלמ רבחכ דעוול אוה סנכנ
 ינש םגו םידוהיה יגיצנ ינש ,ברה — ירצונה ר״ויל טרפ —

 .םהלש םוקמ־יאלממ

 .1818 טסוגואב 21 םוימ ןובשחו־ןיד 32

 יגוחב זלא םינשב תררוש ,רתיהש םידוהיל סחיב הריוואה לע 33

 קצאי רדטאגיסה לש וירבד ךותמ םידמל ונא ,תיאקארקה• תרמצה

 : וירבדמ דחאו אקארקב םינלופה יגיהנממ ,יקסבשוריימ

28( 2^10:280 1013512 ^10105282606 610 510511008" 

 1:3, 2 ח3<11:0 080]?1005014 קסק1־206ס1ס8 1־24<16\^ 11ק0\^3•

 201003 <10 20512^2012 ק061 5^7מו 0<1<121€1תץסן 124<301ס

 828210^ 0ב2]4<:6 ז?811 י^12612? 2680101511־207)ס4־קס1107) 04

 1 5^(10^ 1י*׳־סז2407 031־661 031־0(1210, 013 06161210107 )?278

 1116100301, 01021־021106217 23130800, 0610508012)407 §0 0<1

 1־05217־5קס10ס20651י^ז3. ?ז2ץק1152ס20ס1 0(1 211ק01ס0) 16^00501-

 קס111ץס2ס0), 51200^11187 2ץ<12ץ \^ץ1־2204 קז20י^3^ !ס-

 10105208 81־3)11 02 8101־4 122 <102\^011י^52ץ, 205121287 1־2002

 ק1181102ס2 021:22002 02 ס10802ק10ס20651\^ס ^0182)^00

 2 1)11082 801־ק0120ץ1, 138 ^161002010 082211)4(^£0 51? 1ץמ1

 111(1210 03 ק0261 ק001200ץ01, י&ז 1510010 22$ 085201־00, 202

 12)00100 \^ק17^7 קס512(12)40ץס1.

 ?1200102 0(1121102)40 0£01, <1200 10020036 61ס514?10ס12

 10£ס 235202ץ111 !ץ01 0508001 י*זץ2ח3ז0ג ס1ס)2052ס\\׳0£ס, 816•

 !08ץ 51? (!ס 11ק13§ס1סס0) 0ץ^111220ץ1 111(111 10£ס 28112217,

 2 800115)2 01§301230ץ]02 \^ץ^20ץ01 קס2ס10) 5131111001 23-

 ס11012ץ13 50810, ־^582226 8135? 51210238000ץ08 111־246123־

 )40ץ01, 50031 233 1(140 23 )0£ס ק120ק153011 ^816100 811811

 ק0ס11?(12ץ 0108 (!ס 513011 0ץ\^111220)1 288200708 <10 1ג2ץ-

 ־^3013 קז3\^ ס8ץ^3101581ס8 קז2ץק115011".

 (5003101־ ^3008 ^׳1101־0520^581 : 0210)0 ?2ק110) 1<3־38ס'*'5810)

 ?120^0^018 021380^7 1 11101־X .1 1886 ^6^8 ,2081^\׳' :ב
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 לש ךורכז תוחול,ב ותבצמ חסונ .ד״רת תמת ׳ו־ב אקארקב רטפנ 1

 .110—109 ׳מע ,1904 מ/ד טרופקנרפ .גרבדירפ שירעב בוד םייח

 ריכזמל טאניסה ידי־לע הנמתנ 1817 סרמב 3־ב דוע
 אלימש ,ראואהדליב המלש רחאל אב אוה .םואב לאומש להקה
 ,ליכשמ םדא היה םואב לאומש .השרו תוכיסנ ימיב הז דיקפת
 היה תיאשרווה תוכיסנה ימיב .תינלופה ןושלב הפי טלשש
 .תינלופל תידיאו תירבעמ םיבתכ תונוטלשה ליבשב םגרתמ
 רבוטקואב 21 ־ב ׳ותומ םוי דע ריכזמ דיקפתב שמיש םואב

1822. 

 ־לע תויהל ךירצ היה תונקתה לש יעיבשה ףיעסה יפ־לע
 1000 לש תיתנש תרוכשמב ,ירצונ עבשומ ןמגרותמ ברה די
 ־אמ היה טאניסה ידי־לע הנמתנש ןושארה ןמגרותמה .׳הז

 .1822 דע הז דיקפתב ראשנש ,יקצושטסיב שואית

 ויתויוכמסש ,ברה■ םג ףתתשה ידוהיה דעווה תובישיב
 ,יולה דוד יבצ ברה •תרכינ הדימב תונקתה יפ־לע וצצוק
 ומוקמ תא השעמל אלימ ,1799 תנשמ תונברה אסכ לע בשיש
 ויבא תומ רחאל רחבנש ,ץרוקמ ןמלז המלש השמ ברה לש
 תא בוזעל ותריחב רחאל דימ חרכוהו ,יולה קחצי ברה
 םלואו .םידגנתמהו םידיסחה ןיב תובירמה תמחמ אקארק
 טבשב ׳ו) ןמלז המלש השמ ברה רטפנשכ ,1816 תנשב
 טענב יכדרמ ׳רש רחאל ,ברל יולה דוד יבצ הנמתנ ,(ו״עקת
 תופירחב םחלנ ותנוהכ ןמזב .תונברה אסכ לע תבשל בריס
 .ןייטשפא ןרהא ונבו ןמלק ׳ר ,אקארקב םהיגיהנמו םידיסחב
 םימעה תונושלב ריהמ רפוסו הבוט שפנ לעב" היה יולה ברה
 ־ומכסה ןודיגיו ןודיעי רשאכ ,טרפב השודקה ונתפשבו ללכב
 שארבו (א״פקת אקארק) ריזנ ימלש רפס שארב תוספדנה וית
 ת״ושב הכורע וילא הבושתו (ט״עקת השרו) שדק ינבא ת״וש

 .־ "(דס ׳יס ע״האח) םהרבא תירב

 הליהקה לש היתולועפ תרגסמו היתויוכמס ויהי ןונקתה יפל
 תקולח תא רדסל היה ידוהיה דעווה לש ודיקפתמ .תומצמוצמ
 ,ריכזמה ,ברה תורוכשמ תא םלשל ,תוחפשמה ישארל םיסמה

 תואצוה תא תוסכל ןכו ,תידוהיה ריעה ירמושו דעווה ידיקפ
 הרומ לש ותרוכשמ תא םלשל ןכו רפסה־יתבו םילוחה־תיב

 .םייללכה רפסה־יתבב תידוהיה תדה
 היריעה תורבזג ידי־לע ולהנתה םייפסכה םיניינעה לכ
 1:טח11ט52)תידוהי ןרק הארקנש תדחוימ ןרקכ (!<.351 010*03)

 ןוויכ ,םיכוביסל םעפ אל םרג הז רודיס .(5131־0228000708
 דעווה ןובשחמ םיפסכ המצע תעד לע הריבעה תורבזגהש
 ותולתל השעמל איבה הז בצמ .היריעה ןובשח לע ידוהיה
 לוהינ דעב .םיפסכ יניינעב היריעה תורבזגב דעוה לש
 תרוכשמ היריעה לש תונובשחה דרשמ להנמ לביק ןרקה

 .יאפוקל םג םלוש םוכס ותואו ,םיבוהז 700 ךסב תיתנש
 וסינכה רשכה רשבה םמ תריכחמ תובורמה תוסנכהה
 הנש ידמ םיבוהז 60.000 תונושארה םינשב תידוהיה ןרקל
 םוכסה עיגה 1847 תנשב .רתוי םילודג םימוכס כ״חאו ׳הנשב
 םג ןרקה הלביק ולא תוסנכה דבלמ .הנשל 'הז 90.000־ל
 דע 100.000 ןיב יתנש עצוממב ולעש •תוסנכהה ראש תא

 .44 ימע ,ןורכז תוחול ,גרבדירפ 2



 (1846—1815)ו״רת—ה״עקת זויאקאדקה הקילבופרכ םידוהיה 52

 80״ל ועיגה היפסכמ. וסוכש תואצוהה וליאו! /הז 125.000

 .א2 ׳הז 90.000 דע ףלא

 ׳ררוצה תעשב ,ידוהיה דעווה: שמתשה■ וביצקת יוסיכל
 .תיבר דגנכ תואוולה תרוצב םיפסכה יפדועב

 הראשנ ,הירטסואל הקילבופרה לש החופיס רחאל םג
 .תיריעל הורסמש םירטסואה ידיב ןרקה

 יוביר םע הנשל הנשמ לדג ידוהיה דעווה לש וביצקת
 .הקיתעה ןילופ ימימ הליהקה לש היתובוח קוליסו תואצוהה

 םמב (א) :םרוקמ דעווה■ לש ותושרל ודמעש תוסנכהה
 ימדב (ב) ;ולש הריכחה ימדב :ןוכנ רתוי וא ,רשכה רשבה
 10 ךשמל 1820 תנשב רכשוהש ,ץחרמה־תיב דעב הריכח

 השולשמ הריד רכשב (ג) !׳הז 1100 לש יתנש לסב םינש
 .ב2 םיבוהז 2.287 וסינכהש ,דעווה לש ושוכר ויהש ,םיתב

 :ויה םילולכ תואצוהה ביצקתב

I. ןהו להנימה תואצוה: 
 1833 תנשמ) הנשל ׳הז 3000 ךסב ברה תרוכשמ (א>

 * ג2 (2000 ךסל ןטקוה

 !הנשל ׳הז 1500 — דעוה ריכזמ תרובשמ (ב)

 ׳הז 1500 — תונברב ינלופה ןמיגרותמה תרוכשמ (ג)
 הלטוב ןכמ רחאל ,1833 תנש דע םלוש הז םוכס .הנשל
 ,(יקציפשק)דעווה ריכזמ אלימ ןמגרותמה םוקמ תאו ׳וז הרשמ

 ז הנשל ׳הז 400 הז דיקפת תפסות דעב לביקש
 1 ׳הז 600 — דרשמה תואצוה (ד)

 ;׳הז 300 — יאפוקה תרוכשמ (ה)

 5 ׳הז 200 — ביצקתהו םיתבה לע חקפמה תרוכשמ 0)
 1 ׳הז 1000 — תד־הרומ• תרובשמ (ז)

 < ׳הז 300 — תסנבה־יתב ישמש תרוכשמ (ח>

 לש ונבלו דלפסוקרמל ,םואב לש ותנמלאל תובצק (ט)
 1 ׳הז 1300 — ירוהלאק ׳בגל םייוציפ ןכו יולה ברה

 1 ׳הז 700 — תידוהיה ןרקה רבזגל (י)
 ¬ישו םינוקית ,הליל ירמוש ,םיחייפ ,ןויקינ תואצוה (אי)

 .׳הז 3500 דע 2500 — בויב ,םיצופ

 יוקינ ,שא יבכמ תורש ,הליל תרימש דעב םימולשתה
 תנזה ,םיזילטא דעב הריד־רכש ,בויב תולעת ןוקית ,תוראב
 —1818 ןמזה־קרפב ולע ,היריעל םימולשתו םידוהי םיריסא

 .׳הז 136.753 ךסל 1847

II. דעס תולועפ: 

 ,הקסה־יצעו םחפ תקולח ,םיינע םילוח יופיר ׳ןיטיח תועמ

 ^*6^ 8055ג1ש :51x111^111:3. §0$ק0<€23:331. 2ץ<16י^ 1^גלא0י^5לא1€1ו א2

 קX^X 16^010 (די־בתכ).

 .ורקחמ לש דיה־בתכ תא יתושרל דימעהש קאסוב רמל הדומ ינא

 ,89 רפסמ תיב (2) ; 199 רפסמ תיב (1) : םיתבה םה הלאז ב2

 10.000 ךסב ,רשב רשב סמ רבוח ,דלפנמולב ידימ הנק דעווהש

 .(50 'לכע ,קאסוב .מ די״בתכ)ירוהלאק ׳בגה הבדנש תיב (3);׳הז

 ־ימד קר ולבק םיגיידה ןכו תרוכשמ ולביק אל ר׳׳וייהו דעווה ירבח׳ ג2
 .תוררוב

 וסוכ ולא תואצוה — םישישיו םימותי תקזחה ,המדא יחופת
 .םירדנו תומורתמ

 ,וביצקתו ,דעווה להגימל םילוחה־תיב רבע 1828 תנשמ .ווו

 וקלחב הסוכ ,׳הז 17.750 ךסל 1829—1828 םינשב הלעש
 .דעווה ידי־לע

 .הנטק אל הסמעמ היה הנשיה הליהקה לש היתובוח קוליס

 םלואו ,הליהקה תובוח לש תטרופמ המישר ונדיב ןיא םנמא
 םיימונוטואה היתודסומ תובוח לוסיחל הדעווה תמישרמ עודי
 תבייח התיה אקארק תליהקש ׳1764 תנשב ןילופ ידוהי לש
 ילעבלו םיינוליח תונוטלשל ,׳הז 346.240 םירמכל הנש התוא

 .4 3 ׳הז 588.527 — ה״סבו ,׳הז 242.287 — םינוש בוח

 תובוח ועיגה — ירטסואה שוביכה.ןמזב — 1773 תנשב
 לע דואמ ודיבכה■ הלא תובוח .•*׳הז 473.879־ל הלהקה
 לש תורשפא לכ וללשו ׳ט״יה האמה תישארב םג הליהקה

 .הביצקת ןוזיא

 .תובוחה תא קלסל דציכ היעבב ולפיט תונוש הריקח תודעו

 ינפמ תוסח תונוטלשה תאמ הלהקה השקיב 1796 תנשב דוע
 קלחו תיברה וקלוס הירטסוא ימיב .םישונה! לש םתופיקת
 הרתפנ אל היעבה םלואו ,רשבה־םמ ידי־לע ןרקה ןמ

 .ןיטולחל
 לע םינוידה ןמזב וז היעב הררועתנ הקילבופרה ימיב
 דעווה לש ויתוסנכהמש ,(9 §) שוריפב עבקנ ןהבש ׳תונקתה
 ידי־לע .תובוחה ןרק תא םגו תיברה תא קלסל שי ידוהיה
 ־תומצעמ ירהו■ .תמדוקה הליהקה לש השרוי דעווה השענ ךכ
 היה םהילעש ,תובוחה לוסיחב תוניינועמ ויה תוסחה
 ¬סומה דצמ טרפבו ,םישונה ישרוי .יאקארקה טאניסה יארחא

 ימולשת תא ףקותב ושרדו וצחל םירזנמהו םייתיסנכה תוד
 ,םיטפשמ וכרענ הז עקר לע .5 ןרקה תרזחה תא םגו תיברה

 ויה ונממש ,רשבה־םמ תא ולביק םירטסואהש ןעט דעווהו
 ומליש ךכ לע ףסונ■ .תובוחה לכ תא תוסכל םג םיכירצ
 ¬קה תובוח קוליסל דעוימ היהש ,החפשמ־סמ םג םידוהיה

 ךשמנש ןתמו־אשמ רחאלו ,ולא תונעט התחד הירטסוא •הליה
 קר הילע הלביקש ׳ןילופ תכלממ תבוטל ןינעה רדוס םינש
 -ארקה הליהקה לש היתובוח ןיינעב .הרומכל תובוחה קוליס

 ¬צות .היחילש ידי־לע השרווב ןתמו־אשמ להנתה תיאק
 .ונל תועודי ןנמז הז ןתמו־אשמ לש ויתוא

 ־עה יפ־לע (5^41^ !״!111־11113)םמ ויבשותמ הבג דעווה

 עימאנאטיוא רעשידוי רעד ןופ ןברוח רעלע!יצנאניפ : רפיש .י ר״ד 3

 הגליו) דנאב 11 (אוויא) ןטפירש עשימאנאקע־ב ,ןילופ ןטלא ןיא
 .18 ׳מע ,(1932

 בוח ילעבלו ,׳הז 84.954 — םיליצאל ,׳הז 373.525 — םירמכל םהמ 4
 ם!. 1*13)6ז 83131130: 11181:01)3 2ץ46^ז ז!, ,׳הז 17,400 םידוהי

 א!13160ו3ז16 1 03 א)3311ז116121ג, 1. 11, ק. 725-724•

 )113113 816111011: 23§3<111161116 11^1430ץ1 31§0ז״ !!3113111 5

 143211מ16ז51!16£0 קס 111 א.02ל10136 ?01310 (1795—1809)

 0!!1:6816 8.3ק1• 1!131!0י1׳51!16) (1817—1829)־ ^4165160211111

.478—467 •? ,1933 .273 



 53 (1846—1815)ו״רת—ה״עקת תיאקארקה הקילבופרב םידוהיה

 יפל .תואצוהה יוסיכל וקיפסה אל סמה ימוכס םלואו ,הכר
 ־רשב לע םמ בוש אופיא לטוה ידוהיה דעווה לש ותשקב
 םיעודי םהמ) םינוש םירכוחל הריכהב זרכמב רסמנש ׳רשכ
 דלפסוקרמ אנכש ,גרובמסכול לרב ,דלפנמולב החמש ,ונל
 .׳הז 60.000 ךסב תיתנש הריכח ימד תרומת (ץיבקדוי קבלו
 .הינעה היסולכואה לע רקיעב קיעמ היה רשכה רשבה םמ
 ׳רג 1 הזמ) םישורג 4 ךסב םמ םלוש רקב־רשב הרטילמ
 ,׳רג 18 זוואמ ,׳רג 10 —לוגנרתמ ,(םילוחה־תיב ליבשב
 תופירט ילכוא םג .דחא בוהז ודוה־לוגנרתמו 8 תורבמ
 סמה תא ומליש םידמושמה .הז םמב ובייוח םידמושמהו
 דחוימ םכסה יפל — תופרט ילכוא וליאו ,םתורצנתה םוי דע

 .םמה רכוח םע

 ידיל ואב םש .םירפכב םידוהיה לע םג לח רשכ רשב סמ
 החפשמ לכמ יתנש םולשת תרוצב םמה ירכוח םע םימכסה
 .(הנשל החפשמל םיבוהז 15 וא 20 ,30) ילכלכה הבצמ יפל
 ,טאניסה םע קבאמל עובק אשונ שמיש הסנכה םמ ןיינע
 ,םירכינ םיחוור םינכמ הז םמש עדיש ןוויכ ידוהיה דעווה ןכש
 םיתעל .םימולשתה ימוכס תא דירוהל םעפב םעפכ שקיב

 .ןודנב ב5 םיטנדיזרה לש םתכימת תא םג שקיב תובורק
 הגאדה םג .דתיה ידוהיה דעווה לש ותלועפ תרגסמב

 .ידוהיה םילוחה־תיב יכרוצל
 םילוחה־תיב תא םקישש ,חקפמ דעו םקוה 1819 תנשב
 ¬סואה שוביכה ימימ דוע חנזומ היהש ׳ובש תוטימה 18 לע
 וביצקתב דעווה עבק םילוחה־תיב תואצוה יוסיכל •ירט
 סמ תפסותמ תוסנכהה ןמ ץוח ,6 הנשל ׳רג 26־ו ׳הז 10.092

 ¬מומ אפור קוסע היה םילוחה״תיבב .תומורתמו רשכה רשבה
 ,׳הז 700 — גרוריכ /הז 1000 .דתיה תיתנשה ותרוכשמש ,הח
 — תורש ישנא ינשו ׳הז 200 — יביטארטסינימדא להנמ

 /הז 665

 .םילוחה־תיב תא דייצו רזחו תיב דעווה הנק 1821 תנשב
 ר״ד תא אפורכ לבקל ץילמהש ידוהיה דעווה תשקבל דוגינב
 גרוריככו ,1782 תנשמ אקארקב אפור היהש ׳ידנוב םיליפ

 ־ציוואס ןאילוי ר״ד ׳םורפ תא טאניסה הנימ ,ץלוו המלש תא
 הנמתנ ץלוו .גייווצנזור ר״ד תא — 1831 תנשמו ,יקסב
 ,יקסביאמ לבקתנ וירחא .1826 דע הז דיקפת אלימו גרוריכ
 800 לש תרוכשמב ץיבאיקניב ינוטנא — 1827 תנשבו

 .הנשי םיבוהז

 הלועפב וליחתהו םיילגנא םיתיסמ אקארקל ואב 1833 רבמבונב 85

 .היסנכב תופיסא ומייק ,צ״החא 3 העשב תבש לכב .םידוהיה ברקב

 .השדחה תירבה לש םירפס האמ וקליח םה

 (0326(3 ?031סז״X11 27) 1833 3)$1) אז 341; 1834 (16.1)

 לע תועידי ונידיב ןיא אז 12, 8^110^51:11.0.111, ק. 30—33)

 י־סנייס ןיצרמש קר ,עודי .ולא םינשב םתד תא תימהש םידוהי

 םלשל חרכוה אוהו 1846 סרמב 2־ב) רצנתהש ןושארה ידוהיה אוה

 .רשכ רשב םמ

 '?('531x111)33)5 '16061!. : 1<ז3|״111 1\( ?352 8 35

 0ז, 14. 8313630 1,0., (. 11, ק. 616—618 6

 12.700־ל םילוחה תיב ביצקת הלע 1818—1817 םינשב
 — 1836 תנשבו ,׳רג 20 ׳הז 17.750־ל 1828 תנשב ,׳הז

 .א6 ׳רג 24 ׳הז 17.283

 תנשב םלואו ,אשידק הרבחל היה ימונוטוא טעמכ דמעמ
 הוולתנ וז השירדל .הביצקתמ ןובשחו־ןיד טאניסה שרד 1821
 ־אשמ רחאל .תידוהיה ןרקל היתוסנכה תא ופרציש ,םויא םג
 תורידה תוריכש יזוח תא 1824 תנשב טאניסה רשיא ןתמו
 ׳הז 4381 ־ל עיגה הביצקת ללכ .היתבב ואצמנש תויונחהו

 ןאכ םג ויה הליהק לכבכ .תואצוה ׳הז 4379־ו תוסנכה
 6 םיפופכ ויה ידוהיה דעוול .הליהקה ןיבל הניב םיכוסכס

 .םינטק תסנכ־יתב ינשו םילודג תסנכ־יתב
 עגונבש ׳ןורקיעה זרכוה םידוהיה תונקתבש יפ־לע־ףא
 םידוהיה לע ולחש םהבש םידחוימה תא לטבל שי םיסמל
 טאניסה שחכתה ,םירצונה ןיבל םניב םיסמ־ןויווש לע רומשלו

 .הז ןורקיעל ןיטולחל
 :ןכו םייללכה םיסמה תא ומליש םידוהיה

 יק0<131€1<-0501כ1$10 קז20חרץ510י%'0-1<1;ג־) יקסע״ישיא״סמ (א)

 ןמ ץוח ,םיבשותה לכמ שוכר־יגוס העשת יפל םלושש ,(5ץ02סץ
 ,1818 תנשב /הז 105.884 לש ללוכ ךסמ .לכ־ירסוחמ םירכאה
 ומליש הז דגנכ .׳הז 56.663 םלשל םידוהיה 15.000 לע לטוה
 לע לטוהש םוכסה תקולח .׳הז 49.221 םירצונה ףלא תאמ
 'זיימי׳זאק ידוהי תא בייחש ,ידוהיה דעוול הרסמנ םידוהיה
 בונאשח .׳הז 10.303־ב בונאשח ידוהי תאו ׳הז 46.360־ב
 תובירמ רחאלו ,התוא וב ובייחש םוכסה תא םלשל הבריס
 בונאשחב ידוהיה דעווה וילע לביק תונוטלשה תוברעתהו

 /הז 9.980 ךס םלשל 1820 תנשב

 ומלשי תויחרזא תויוכז ילעב םידוהיש ,עבקנ 1833 תנשב
 .םירצונה םימלשמש םימוכסה הבוגב הז סמ

 .תועקרק־סמ (ב)

 71 ׳הז 23 — המוח־תיבב הבוראמ■ :תובורא־סמ (ג)
 /רג 7 ׳הז 17 — ץע־תיבמ /רג

 .םידירי ,חזרמ־יתב לע םיסמ םג ויה הלא םיסמ לע ףסונ
 .(1-063(1״)תואובמ םמ ,םיכרצימ ,הרטשמ

 :םידוהיכ ומליש הלא םיסממ ץוח
 .הנשל ׳הז 3600 ךסב טחמה ־םמ (א)

 רבמצדב 31 םוימש ,םנמא עבק (29 §) ידוהיה ןונקתה
 םירחבנה תפיסאל עיצה טאניסהש אלא ,הז םמ לטובי 1817
 תפיסא תבישיב םיחוכיו רחאל .עקרק םמכ הז םמ עובקל
 םמה תייבגב ךישמהל טלחוה ,1818 רבמצדב 4־ב םירחבנה
 םידוהיה ומליש הקילבופרה לוסיחל דע / עקרק םמכ הזה
 .י ׳הז 115.700 לש ךס (1847—1816) המויק תונש 32 ךשמב

 .ל1. 805541^, י״כ ק. 56 א6

 1819 ראוניב 10דכ יקסבופיל ןוראב ירטסואה םנדיזרה לש ח״וד 7
 5(331$;ןז<:}ו1¥ : ?01ו16ח 1י/, ?352 7

 שגוהש 1851 רבמטפסב 18 םוימ ריכזתב ורסמנ הלא םירפסמ 8
 *סוקראמ ךירנייהו יקציול ףלודא אקארקב הליהקה יגיצנ י־זי־לע

 הניווב ירטסואה םינפה דרשמל דלפ
 (*. *1111. ^5 !ז1ת6זח 1־. 8. 2447/35, 851/2.
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 .הנשל 'הז 60.000 דסב ׳רומאכ ,רשכ רשב םמ (ב>_

 ריעב תוכרדמ תנקתהו תוראב תקזחהל םמ (ג)
 .(1£3ת!61:311]116) תידוהיה

 םוימ .הנשל 'הז 5300־ל הז םמ עיגה ןונקתה לש 31§ יפל
 הז דגנכ .׳הז 2650 דע ודירוהל ךירצ היה 1817 רבמצדב 1
 ,׳הז 6535־ל יתגשה ךסה תא 1818 תנשב טאניסה הלעה

 .׳"דז 9.035 הנשב הנש ידמ םידוהיה ומליש 1844 תנשמו
 .׳הז 190.107 — 1848—1816 תנשב ומליש ה״סב

 תתש ישנא תקזחה דעב םידוהיה ומליש ד ח ו י מ ם מ (ד)
 תוידוהי תוקינימו (שדוחל ׳הז 2 — םהמ דחא לכ דעב)
 םיסמ ולפכוה 1845 תנשב .(ןהמ תחא לכל שדוחל דחא בוהז)

 .הלא

 םירכוחה .םיזרכימ ךרדב רכחוהש תואקשמ םמ (ה)
 הפוקתה דעב ומליש ,רדאב ףסויו ןאמיינ לשרה םינושארה
 .׳הז 30.000 ךס 1816 ינויב 31 ־ה דעו 1815 ינויב דחאה ןמ

 יוסיכב ףתתשהל םידוהיה לע לטוה הלא םיסמ! דבלמ
 ׳היריעל תוריכש־ימד ,בויבו תולעת ,תוראב ינוקיתל תואצוהה
 םינשב ולא תואצוהב םקלח .רכו םיאבכל ,ריעה ירמושל

 .יי ׳הז 78.957 ךסל הלע 1847—1818
 ח״ודב קרופס־םטרווס ירטסואה ראסימוקה לש ויתוששח
 םידוהיה תונקת יפיעס תא אלמי אל טאניסהש ,ולש יפוסה
 םייוכידה תטישל רוזחיו תנגראמה הדעווה אצתש רחאל
 .םאולמב ותמאתה ולא תוששח — םידוהיה לע םיסמ תסמעהו

 דגנ תנווכמה ותוינידמב טאניסה חתפ 1819 תנשב רבכ
 ן םידוהיה םיגזומה יוכיד (א) :םימוחת ינשב םידוהיה

 .םיסמ (ב)

 לש םתויחונל ,טאניסה ךירצ היה (22 §) תונקתה יפ־לע
 ןוישר םידוהי הששל ןתיל ,הריעה םידיריל םיאבה םידוהיה
 ששל היה ןויכיזה ףקות .תונועמקב ש״י אקארק ירברפב רוכמל
 ־יסה לש ותמזיב ,טאניסה ליחתה■ 1819 תנשב םלואו .םינש
 ¬ובק םימיל הגיזמה׳ תא ליבגהלו םצמצל ,יקציזדורג רוטאנ

 הלבגה וזיא ןודנב רבד רכזוה אל תונוישרבש י״פעא ,םיע
 ונפ םהילאש ׳יסורפהו ירטסואה ,םיטנדיזרה תעדל .איהש
 דעומב תותפל ׳תאז תושעל יאשר טאניסה היה אל ,םיעגפנה:
 ךישמהו בל םש אל טאניסהש אלא .תונויכיזה לש םפקות

 .םידוהיה םיגזומה דגנ ותלועפב

 ׳טאניסה תא ענכשל םיטנדיזרה ידיב ןיאש ,םיגזומה וארשכ
 לע ועיבצהו תוסחה תומצעמל השקב ־בתכ םתועצמאב ושיגה
 לש ןנוצרש ושיגדה םה .טאניסה לש הטלחהה תויקוה־יא
 םידוהיה בצמ תא םעפ ףא ערהל אלש אוה תוסחה תומצעמ

 .!״ תונקתב יוניש ידי־לע
 הארוה 1819 סרמב 26־ב הנתנ תירטסואה הלשממה

 םהרבא ,דלפנמולפ רביל ,דלפנזור שיבפ ,רגרבניילק .דמלש םהו 9

 יקסבזפויל ןזראבה לש וו״ודי .רמורפ ןרהא ,ץיבוקשומ ףלוו ,ץלעפ

 54. ?0111611 (£1:3^311) 1¥. ?352 7. 1819 28.12 םוימ

 .1818 .*ו.28־מ ח״ודל ףרוצמ .דשקפח־־בתכ 10

 תומלוה השעמל יכ ,׳םיטנטפ,ל ריבסיש ,אקארקב הגיצנל
 תולבגהה תמחמש אלא ,תונקתה חסונ תא טאניסה תולועפ
 ,טאניסה תולועפל םיכסהל ןיא תונקתב תולולכה׳ תובורמה

 ןתמכסה ילב .תומיאתמ יתלב ןכלו ידמ רתוי תורומח ןהש
 עירכהל רסיקה לש ותורשפאב ןיא תוסחה תומצעמ ראש לש

 .א10 הז ןיינעב

 תקחרה ןינע קרפה לע םג דמע םיגזומה תייעבל רשקב
 םידוהיה רפסמ היה ,רבד לש ותימאל .םירפכה ןמ םידוהיה
 םידמל ירטסואה׳ טנדיזרה לש תוח״וד ךותמ .ןטק םירפכב
 ,תוידוהי תוחפשמ בג0 53 םירפכב ואצמנ 1825 תנשבש ,ונא

 ,טקש אלו חנ אל טאניסה .תוחפשמ 60 — 1829 תנשבו

 ,םירפכה ןמ םידוהיה תא קיחרהל ץיאה םעפ לכב אלא

 רבדה לבא .תירצונה ׳זיימי׳זאקל ורבעי וללהש וליפא םיכסהו
 .ודיב הלע אל

 ןמציילג ףסוי ,ידוהיה דעווה ירבח ונפ םיסמה סמוע ץינעב
 תוסחה תומצעמ ילא 1819 יאמב 27 םויב ,דלפנניב יבצו
 .םישדח םיסמ לע טילחהש ,טאנייסה דגנ הפירח הנולתב

 ־סמ תא םהמ םיבוג תונקתל דוגינבש ,ךכ לע וננואתה םה
 וליטהו ׳הז 6,536 ךסב "1:20161:21]1)06־׳ שדח סמ ועבק ,טחמה
 ק032{6^ 0501נ1510-^125ץ€2ת0-) יתשורח־ישיא־םמ םידוהיה לע
 תרזחה תא וחד ןכו הנשל ׳הז 56,653 ךסב (ק1-26תוץ$10״ץ

 ." ׳הז 47.700 ךסב (31§ יפל) םימולשתה ףדוע

 תידימה ןתרזע תא םידוהיה ישאר ושקיב םתגולת־בתכב
 תולועפב ליחתה רבכ טאניסהו ליאוה ,תוסחה־תומצעמ לש
 םידוהיל תוקינעמ ןניא תונקתהש יפ־לע־ףאו .הטיבעו ןוכשמ
 וללה ורגסוה אל םוקמ לכמ ,תויטילופו תויחרזא תויוכז
 וניא טאניסה .טאניסה לש ובל תורירשל םיסמה■ יניינעב

 .תונקתה תא םייקמ

 לע יקסע־ישיאה םמה תא םיליטמ דציכ האוושה םשל
 ¬צונ םיסמ ימלשמ לש המישר הנולתה־בתכל ופרוצ םידוהי

 ינפמ .םידוהיה םיחפוקמ המכ דע דומלל שי הנממש ׳םייר
 לכונש ידכ ידמ השק םינותנ ונא ובש ץחלה,ש הדבועה
 תא שממל םה םישקבמו ,׳ןתוסח תא ונא םישקבמ ,ותאשל
 -לע ולטובש םיסמה תא לסחל ,םידוהיל וקנעוהש תוחנהה

 ןויווש תא םייקל ,׳1:20161211)116׳ סמה תא לטבל ,תונקתה ידי
 תא הכניש טאניסל הארוה ןתילו םידוהיל חטבוהש םיסמה

 .םיסמה םוכסמ םידוהיל עיגמה ףדועה

 ,יקסבופיל טנדיזרה ךמת ירטסואה רסיקה לא םתשקבב
 אוה םידוהיה לע לטומה םיסמה םמוע׳ש ,הדבועה תא ץיצש
 םיסמ תלטה לש ךרדב תשקבמ םירחבנה תפיסא .דואמ השק

 ?0111611 1\^ ?352 24. י$׳6151111£611 א10

 :ןלהלכ היה יעוצקמה םבכרהו םירפכ 41־ב ובשי ולא תוחפשמ ב10

 ,םיאלקח 4 ,£1141:016^ 1 ,םיבצק 2 ,םיטייח 4 ,רייד 1 ,תורפ רכוח 1

 22 ,תועקרק רבוח• 1 ,ןוורפ 1 ,ןחוט 1 ,םייאלקח: םירכוח 7

 10 חטשב תומדא ילעב 4 ,תופוע לבת 1 ,£21ל16מ 1 ,םירכוח

 (ל1 805521:(י״כ), ק. 46) .דסח־םחלמ סנרפתמ 1 ,םידמצ

 .ןוכנ וניא ובושיח םנמאש■ ,טאניסה ביגה וז הנולת דוסי לע 11
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 ןכלו .(ידוהיה דעווה לש) ןוערגה תא לידגהל רשויכ אלש
 ןתעפשה תא שקבלו תוסחה תומצעמ תרזע לא תונפל ץוחנ
 איה טחמה־ םמ תייבג ,ותעדל .׳םיפסונ םייוכיד עונמל ידכ
 ¬עהו ,יקסע־ישיאה םמה תקולחב ןורוש ןיא ,תונקתל דוגינב
 רחוסה .הימתמ ןפואב תטלוב םידוהיה לע םירצונה תפד
 רחוסה רשאמ םיסמ רתוי םלשמ ינעה ינועמקה ידוהיה

 .12רתויב רישעה ירצונה

 .תוידוהיה תונולתב לפטל ורהימ ןלוכ תוסחה תומצעמ,
 ,1819 ינויב 28 םויב הנושאר הבישה תיסורפה הלשממה
 התבושתל .תונקתל דוגינב םידמוע טאניסה ישעמש השיגדהו
 ףא .טאניסה יגפב רערעיש הלש טנדיזרל הארוה הפרוצ

 .13טאניסה ינפב רערעל הארוה לביק יסורה טנדיזרה

 הנרומ׳ הארוה 1821 לירפאב 23־ב לביק ירטסואה טנדיזרה
 לטוב טחמה־סמ .יסורפה טנדיזרה לש ותדמעל ףרטצהל
 יקסבופילל .תונקתה לש הז ףיעס לע רובעל ןיאו ןיטולחל
 ץחל זילע ליעפהלו טאניסה ינפב רערעל חוכ־יופי ןתינ
 תנשב .ליעוה אל רוערעהש אלא .א13טחמה־סמ תא לטביש
 .טחמה־סמ ימולשת תא םידוהיה ןמ טאניסה שרד בוש 1822

 ־יזרה לא םירחבנה תפיסא תחיתפ ינפל ונפ םידוהיה ישאר
 .םתבוטל לדתשהל ושקיבו םיטנד

 ומיכסה 1822 רבמבונ תישארב םיטנדיזרה לכ תוצעייתהב
 דחי טאניסה לא הז ןיינעב תונפל יסורפהו יסורה טנדיזרה
 תשרופמ הארוה ,רומאכ ,לביקש ,ירטסואה טנדיזרה םע
 וחלש םיטנדיזרה לכ .םמה לוטיב תא טאניסה תאמ■ שורדל
 ת״1<?) תיאשח תרוכזת 1822 רבמבונב 28 םויב טאניסל
 לוסיח ץינעב תונקתה ףיעס תא םייקל ושרדו (<:00(1(160{16116

 .טחמה־םמ■

 םידוהיהש ,טאניסה םהל בישה 1822 רבמצדב 6 םויב רבכ
 לש ויתוטלחה תא וקיתשהו תנגראמה הדעווה תא ועטה
 טחמה־סמ ןהיפלש ,1797 תנשב אקארקב ירטסואה לשממה
 הכלממהו ׳קינמוהפ הזוחאה ישרגמ לע עקרק־םמ אלא וניא
 אופיא אוה הז םמ .ותובגל איה תיאשר וז הזוחא תלעבכ
 עידוה 1799 רבוטקואב 25־ב .הלמה ןבומ אולמב הזוחא־סמ
 ןיאש /זיימי׳זאק תליהקל אקארקב ירטסואה זוחמה דרשמ
 הילעו ,הזוחא סמ אוהש ,טחמה־םמ ימולשתמ הררחשל

 .תירסיקה תוזוחאה תלהנהל םולשתה תא סינכהל

 הדעווה ינפב ומילעה םידוהיהש ,טאניסה שיגדה ותבושתב
 אוצמל ודיב הלע וישכע קרו ,הנווכב ולא תוטלחה תנגראמה
 אופיא החכוה טחמה־סמ תייבגבש תויקוחה .םיכמסמה לכ תא

 .יי הזב רמגנ ןיינעה לכו

 לש ותדמעל םיטנדיזרה ומיכסה וז הבושת הלבקתנשכ
 תא יקצ׳זראז יסורה טנדיזרה עיבה וז תונמדזהב .טאניסה

 .1819 ילויב 19 םוימ יקסבופיל ןוראב ירטסואה טמיזרה לש ח״וד 12

 וןק.51נ. ?011160 1\ף ?352 8 .1821 ראונאיב 17־מ ח״וד 13
 ■ע?. $1. ?011160 1י/ ?352 24. ■עק015110860 א13

 .םיכמםימ האר 14

 חוכ־יופי םהיתומצעמ תאמ ושקבי םיטנדיזרהש ,ותעד
 ותויקוח־יא תא םיגיצנה תפסאל טאניסה תועצמאב ריהצהל
 ןכש ,ךכל דגנתה ירטסואה טנדיזרה .׳ילרמאק׳ה־םמה לש
 לוטיבל העצהה תא תיעיברה םעפה וז התחד םיגיצנה תפיסא
 הלדג םמה לוטיבל תודגנתהה .תולוק 10 דגנ 31 ־ב הז םמ
 תולודג םידוהיה דגנ היניטהו■ האנשה׳ .הנשב הנש ידמ הכלהו
 זמר לכו׳ — הניוול ירטסואה טנדיזרה רסומ — ׳דואמ

 ¬תהב לקתיי אוביש דצ הזיאמ (סמה לוטיבל) הז ןוויכב
 תלבקתמ הנניא יסורה טנדיזרה לש ותעצה ךכיפל .י5 ׳תודגנ
 היצטימורפמוק ידיל איבת וזכ תוברעתה ןכש ,תעדה לע
 ונוצרב לבא ,טאניסל ןינעה תא ריאשהל שי .תומצעמה לש
 תפיסא ינפב םמה לוטיבל העצהה תא תישימחה םעפב איבהל
 תפיסאל טאניסה שיגה בוש 1821 רבמצדב 17־ב .םיגיצנה
 ¬כה תדעו .׳ילרמאק׳ה םמה תא לטבל העצהה תא םיגיצנה
 תא לטבל ןיאש ,תקמונמ העד תווח האילמל הרסמ םיפס
 ׳זיימי׳זאק לש ןויקינה תואצוה יוסיכל דעונ אוהש יפל ,םמה
 התחדנ סמה לוטיבל העצהה .םירצונה םג ותוא םימלשמו
 טנדיזרה ירבדל — ׳החכוה םעפה םג׳ .תולוק 6 דגנ 30־ב
 דגנ הניטה ׳םידוהיל עגונה ןיינע לכב ומכ׳ — ירטסואה
 םבורב םיאצמנה רחסמה יקסעב הרוקמש .(םידוהיה)וז המוא
 ןיא ןכלו ׳םירצונה םירחוסה לש םתערלו םידוהיה ידיב
 .16 ׳םידוהיה תבוטל םימיה ןמ םויב לטובי הז םמש תופצל
 ¬והיל וקנעוהש תולקהה לכ לוטיבל הפאש םיגיצנה תפיסא

 .תונקתב םיד

 יאושנ ולבגוה ויפלש קוח םג ,דחא הפ לבקתנ 1821 רבמצדב
 יפל .תידוהיה היסולכואה יוביר תא םצמצל ידכ ׳םידוהיה
 תדועת גוז ינב לכמ 1824 תנשמ שרדנ ,הירטסוא יקוח תמגוד
 אשניהל םידמועה לכ תא םסרפל חרכה היה ךודשל .םתלכשה
 ןוישרה תא תתל רתוה םוי 30 רחאל קרו ,יתכלממה ןותעב
 רפס־תיב תדועת שיגהל היה לוכי אלש ימ .הנותחה תכירעל
 תמחמש ,ןבומ .תדחוימ הדעו ינפל הניחבב דומעל ךירצ היה
 .הלשממה יקוח יפ־לע אלש תונותח ומייקתה בצמה תרמוח
 ודיפקה 1830 תנשב ידוהיה רפסה־תיב חתפנש רחאל
 תוחכוה לע ןכו רפס־תיב תודועת תשירד לע תונוטלשה
 ירבח םהש החכוה השרדנ הכאלמ־ילעבמ .שוכרה בצמ רבדב
 ושרד ויפלש ,םיאושנ־קוח לע טלחוה 1844 תנשב .הדליגה
 ילעב םהש ,רפס־תיב ומייסש תודועת םיאשינה גוזה־ינבמ
 וא ׳הז םייפלאל העיגמ תיתנשה ותסנכהש לעפמ וא שוכר
 תשובלתה לע רתוויש ןתח .ומצע תא סנרפל לוכי ןתחהש
 .הלא םיאנתמ רוטפ אהי ויתואפו ונקז תא זוזגיו תידוהיה
 תשובלתה לע ורתיו םיבר םיריעצש ׳ךכל איבה הז קוח

 .א>* םיאושינה תירבב אובל ולכויש ידכ תידוהיה

 רדסהל קוח לע םיגיצנה תפיסא הטילחה 1820 רבמצד 30־ב
 "?ז3\\׳3 0 11123426010 1111052165״, ?26011051 1 ק10-) תוכאלמה

 ?011160 1\ז ?352 8 1821 רבמצדב 13 םוימ ח״וד 15

 .םש ,1821 רבמצדב 20 םוימ ח״וד 16
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 םיפופכ תונמאבו הכאלמב םיקסועה םידוהי ויפלש ,(£65571״
 דוגיא םה םהמע דחיו ׳םירצובה לע םילחש םיקוחה םתואל
 הבאלמ־לעב לכ בייחמ קוחה לש 18 ףיעס .(17 §§> ףתושמ
 וז הנקת תורמל לבא .םידוה" םיכינחו םירזוע לבקל ירצונ

 -ףאו ,הדליגל דחא ידוהי ףא םינש 12 ךשמב לבקתנ אל

 לצא הכאלמ דומלל ושקיב םיבר םידוהי םיריעצש יפ־לע
 ,םלבקל וללה וצר אל םירצונ הבאלמ־ילעב

 לצא ךינחכ לבקתנ אל ידוהי םושש ׳ךכ לכ רימחה בצמה
 .ב10 ירצונ הכאלמ־לעב

 רעונה .םהלש תודליגה תא ומייק םידוהיה הבאלמה־ילעב
 םע רזחו: תומלתשהל ה״צילאגל אצי תוכאלמב ןמאתהש
 ¬ליגה דצמ םיישקב ,ןבומכ ׳ולקתנ אקארקב .הכאלמ־תוחועת

 .תוירצונה תוד

 ידיל ףוס־ףוס איבה הז םוחתב ררשש יכראנאה בצמה
 םידוהיה לש תודליגב טאניסה ריכה 1833 תנשב .רדסה
 םהיתויוכז ,הלהנהה תויוכמס ורדגוה ובש ,דחוימ ןונקתב

 .תווילושה יניינע ןכו הכאלמה ילעב לש

 לש ןחוקיפ תחת תידוהיה לש תודליגה ודמעוה הז קוחב
 תושאר המקוהו ,הוריעה ראסימוק לשו תוירצונה תודליגה
 ¬מס תלעב !רתיהש ,םירצונו םידוהי הכאלמ־ילעבמ תבכרומ

 ףיעסב .הדליגה רבחכ הכאלמ־לעב תלבקב הערכהו תוכ
 תומוקמב קר דובעל םידוהיה הבאלמה־ילעב ושרוה דחוימ
 רוסיאה םייוק ןיידע םלוא ,דובעל םיאשר םידוהיה ויה םהבש

 .םידוהי לצא ודבעי םירצונש

 1843 תנשבו ,ךכב וקפתסה אל םירצונה הכאלמה־ילעב

 שדח ןונקת לע טילחתש ,םיגיצנה תפיסא לע ץחל וליעפה
 ¬והיה הכאלמה־ילעב לש םלודיג תא בכעל ידכ ׳תודליג לש

 .אקארקב םיד

 ¬והי הכאלמ־ילעב 1845 תנשב ויה הרטשמה תמישר יפל

 םירזוע 20 ,ם ירלדנס 41 :ןלהלדכ תידוהיה ריעב םיד
 ,םינו ו ר פ 25 ;םיכינח 3־ו םינעבוכ 3 !םיכינח 9־ו

 ,םיכינח 9־ו םירזוע 8 ׳ם י ט ר ח 8 :םיכינח 10״ו םירזוע 18

 ,ם י ב ה ז 27 ;םיכינח 5־ו רזוע 1 ,תוירטמ ישוע 7

 םירזוע 28 ,םיטייח 73 !םיכינח 27־ו םירזוע 12
 ,םימותחנ 23 !םיכינח 3־ו םיגגז 10 !םיכינח 32־ו

 15־ו םירזוע 17 ,םירזש 22 !םיכינח 21 ־ו םירזוע 13
 ,ג16 דחא ךינחו םירזוע 2 ,ם י ח ח פ 4 > םיכינח

 ןיבש ׳ןייצל שי םידוהי־אלה הכאלמה־ילעבל האוושהב
 -ישוע ,םיפפכ ,םיקסרוב ויה אל םידוהיה הפאלמה־ילעב

 , ($2*1161) םירדכ ,םידפר ,תוירכנ תואפ ישוע ,םיטנבא

 ,תולגע־ישוע ,תוקרסמ ישוע ,תורטקמ־ישוע ׳םירגנ ,םינעצר

 ־םמ ׳םירדק ,םינתבח ׳םיעבצ ,םיכרוכ ׳םינעש ,םיצע־ישרח

 5602101 120614 13161:0826־מז5141: 0216)0 א2{ג1• £12140י״51416) ב16
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 ,םיאנדוס ,םיקתממ ירציימ ,םישטול ,םינתשחנ ,םינבס ,םירג

 .םיחייס

 א0ז1§16620)2) םירחוסה דוגא תמזיב ןודנ 1822 ראוני תישארב
 םידוהי םירחוס לש תויונחו־רחסמ־יתב ןיינע (1411ק160142

 .,זיימי׳זאקב ישארה בוחרב םיתב תשיכרו
 רוסאו■ רחסמה שפוח הב היהש ,הקילבופרה הדסונש ןמזמ
 חטבוה ןכו אובי־תורוחס לע םכמ ליטהל ץ/ש ףיעס יפל היה
 םחפ ,הקסה־יצע לש אקארקל ישפח אובי וא ףיעס יפל
 םירחוסש ,ךכ לע םירחוסה דוגיא םחלנ ׳תונוזמ ינימ ראשו
 הלעמל הב והשי אל םהיתורוחס םע אקארקל םיאבה םירז

 .םוי 14־מ

 תולקהב .םידוהיה דגנ רקיעב תנווכמ .דתיה םתמחלמ
 תישפח הסינכ םג ןללכבו ׳תיונקתב םינורחאל וקנעוהש
 םיירקיעה וידיקפתמ דחאכ דוגיאה האר ,ד18 היצגרגנוקל

 .רחסמב םקלחו םידוהיב ותמחלמ תא ףירחהל

 ןיינעב 1821 ראוניב 9 םוימ םיגיצנה תפיסא תטלחה יפל
 ףיעס ,11 קרפ יפל התיה אל ,םירחוסה דוגיא קוח
 דחוימ דוגיא םיקהל ולכוי םידוהיש ,תורשפא ,10
 ־קב םירחוס־םידוהיל רתוה ,11 ףיעסה יפל .םהלשמ
 םתושרבש ׳תונובשח יסקנפ תא רדסב םילהנמש ,זוחמבו אקאר
 ־נוקל ךייתשהל ,םינש 3 ןאכ םיררוגתמו ׳הז 5000 ךסב ןוה
 תויוכז ילעב םה םאו ,דבל ץעיימ לוק לש תוכזב היצגרג

 .עיבצהל םג םה םיאשר תויחרזא

 ,םירחוסה תונוישר תא תדחוימ הדעו הקדב 1821 תנשב

 .םידוהיה םינפלחהו םינוונחה

 הריכה הדעווה םלוא ,155 היה םידוהיה םירחוסה רפסמ
 םינוונחה רפסמ .םירשכ םירחוסכ םהמ השמחו םיעשתב קר
 םינפלח 21 לש רפסממו ,43־ב אלא וריכה אלו 71 היה

 .14־ב קר וריכה

 ומייא ןוישר אלב היעבורבו אקארקב ורחסש םידוהי לע
 .ידוהי לכור לכ רוצעל ושרוה םירצונ םירחוס .ףסכ תוסנקב
 !היישעתב םידוהיה■ לש םקלח היה ריעז ןיידע וז הפוקתב

 ,יצרא ימלוג רמוחמ תיב־ילכו הניסרחל תשורח־תיבל טרפ
 םירקילל תשורח־תיב םג םייק היה ,םואבנירג ףסוי םיקהש

 .ךורב לש םינבלל .דפרשמו ןייטשנבל לש

 חא םידוהיה וריבעה (22§§) תונקתבש תויורחה דוסי לע
 בוחרמ ץוח ,תירצונה ׳זיימי׳זאקל םידוהיה עבורמ םהיתויונח
 אצוי תניחבב .םיתב שוכרל םהילע■ רסאנ ובש הנאלשיו

 ,ךכ לב םיבורמ םיישק הז ןודינב ושענ םירחוסה דוגיא םעטמ ד16

 תמחמש ,העצהב םיטמיזרה תצעומ לא טאניסה הנפ 1838 ראוניבש
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 ףלוו ידוהיב תנגראמה הדעווהו טאניסה וגהנ ללכה ןמ
 ירטסואה שוביכה ימיב היהש ימ ,דלפסוקראמ ץיבוקשומ
 .17 תיפוריא שובלו תברותמ ידוהיל בשחנו תורנ־םמ רכוח

 תרבעה תא הער ןיעב ואר םידוהיה עבורבש םיתבה־ילעב
 וששח ןכש .תירצונה ׳זיימי׳זק לא ידוהיה עבורה ןמ תויונחה
 םג האב םתודגנתה .םהיתב ךרע דרי הביזעה תובקעב אמש
 ,יקסניצוס םיגיצנה תפיסא רבח לש ותרהצהב יוטיב ידיל
 /זיימי׳זקב הליהקה לש השקבה־בתכ תא הלשממל רסמש
 תירצונה ׳זיימי׳זק יבשות םידוהיה תא ריזחהל השרד ובש
 םיחכונה ןיב יללכ קוחצ׳ הררוע ותרהצה .ידוהיה עבורה לא
 ןוויכו .וז המוא ךותב תידדהה האנשה החכוה ןכש ,הפיסאב■
 םירצונ םיתב שוכרל קוחה יפל םידוהיה לע רסאנ רבכש
 תא םג םש םהילע רוסאל היולג הביא וז ירה ,זיימו׳זקב

 .א!? ׳םידוהי תמזיב אקווד תאזו ,ורכשנש תורידב רוידה

 ריעה תבוטל הז ץינע 1829 תנשב טאניסה רידסה השעמל
 ןהיתוצראב תוליבגמ תוסחה תומצעמ׳ םגש וקמנב ,תידוהיה

 .םידוהיה תא

 ,רימשאק ,ישמ־תורוחס לש תויונח תקזחה הרתוה ךכו
 (520זס1;ב) בחרה בוחרב קר 873ק <105 <1117105,<1ז!ק <10 20ק1ו<ז

 תורוחס ,םידב ,רמצ ןוגכ תורוחסה ראש וליאו /חימי׳זקב
 ,הירטנלגו ((3)305) הניסרח ןכו גרבנרינו תוילאינולוק

 .ב17 תירצונהו תידוהיה דיימי׳זקב — ןובסו יקסרוב ,תוורפ

 ןווכמ היה םירצונה םירחוסה דוגיא לש קבאמה רקיע
 תפיסא .אקארק ריעל םידוהי םילכורו םינפלח תסינכ דגנ
 לבא ,דוגיאה לש ויתונולתב תובורמ םימעפ הלפיט םיגיצנה
 ומיכסה 1838 תנשב .הז ןיינעב הנקת םוש האיצוה אל

 םידוהיה םירחוסה תא איצוהל ,תונקתל דוגינב ,םיטנדיזרה
 דוגיאה ףינס רותב ,דחוימ דוגיא םליבשב םיקהלו דוגיאה ןמ
 ידי־לע התחדנ וז תינכת םלואו ,םירצונה םירחוסה לש
 לבגוהש ,דבלב דחא ץינע לעופל אצי .םיגיצנה תפיסא
 תוברעב תואוולה םינתונ) םיטבעמ םיוולמ םידוהי תקחרהל
 תנשב .22־ל 1832 תנשב עיגה הלא לש םרפסמ .(ןוכשמ
 .(1308013) םינשי םיצפחב םירחוס־םילכור וקחרוה 1833

 םירגיס ירחוס םידוהי דגנ םג הלהנתה וזכ המחלמ
 .תואטורגו

 םירפס ירכומ םידוהי דגנ תופירחב ואצי 1820 תנשב
 ךי׳ציאוו תייסנכ די לע ריעב רכיכב תודדונ תוירפס ויה .םינשי
 ןבלה ןקזה לעב ןקזה׳ וטלב םירפסה ירכומ ןיב .׳שודקה
 תנשב לבא ׳18 ׳בייל םירוויחה םינפה לעב םונצהו ,לאומש

 ^.51.^. (:7310311•. ?7010100110 1817 א7 26 17
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 בלצה רכיכל הז םוקממ םקיחרהל הרטשמה ידיב הלע 1836
 .שודקה

 וללכנש ,םירוסא םירפס םיחירבמ ויה הלא םירפס ירכומ
 ןיבמ םירפסה תויונח ילעב .הרטשמה לש הרוחשה המישרב
 םירכומ םידוהי םירפס ירחוסש ,םעפ אל וננולתה םירצונה
 ־ץוחמ וחרבוה םבורבש ,םישדח םג םינשיה םהירפס ןיב

 .הרוזנצה ידי־לע םירוסאו ץראל

 םירפס םהיתויונחב ורכמ םירצונה םירפסה ירחוס םג לבא
 תומצעמ לש ןהיתושירד יפל ,טאניסה הויצ םעפ .םירוסא
 רוסיסאהש אלא ,םירפסה תויונחב הקידב ךורעל ,תוסחה
 ירכומו ליאוה ,בצמה תא רימחת וזכ הקידבש העד הוויח
 ךכיפל .םידוהיל םירוסאה םירפסה תא הריכמל ורסמי םירפסה
 ידי־לע םירפס תריכמ רוסאל אוהו דחא יעצמא קר שי

 וז העצהל םיכסה אל טאניסה .עבק ךרדב םידוהיה
 ־תונח (1837)׳זיימי׳זקב וחתפש םידוהיה םירפסה ירכוממ
 ־גארפ־שטיוד" םיקהש ,ץיבולפמוג תא ריכזהל שי םירפס

 טאגיסה ןוישר תא לביקש רחאל ,"קעהטאילביבהייל עשיזעצ
 ¬רצו םיינמרג םירפס ףלאל בורק ץינגילו גיצפיילמ איבהל
 םג ץיפה אוה .םודארטסל רבע םיעבראה תונשב .םייתפ

 .תיטילופ רקיעב ,ץוחמ האבוהש תינלופ תורפס
 םינפלחה רפסמ׳ תא ליבגהל קוח תעצה השגוה 1841 תנשב
 ,םבשומ םוקמ תא טורטורפב עובקלו ,15־ל 30־מ אקארקב
 ודימעה םש תובוחרהו םיתבה ירעשמ וז ךרדב םקיחרהל ידכ

 .־ס םהינכוד תא
 תידוהיה ׳זיימי׳זקב ויה 1845 תנשב הכרענש המישר יפל

 :םידוהי םירחוס לש םיאבה םיגוסה

 ,77 — םידב ירחוס ,תוילאינולוק תורוחסב םירחוס 41
 ,3 — ןיי ירחוס ,6 — םיגירא ירחוס ,4 — לזרב ירחוס
 ירחוס ,12 — גרבנרינ תורוחסב םירחוס ,1 — ישמ ירחוס
 ־ישכת ירחוס ׳2 — תיכוכזו הניסרח ירחוס ,3 — הירטנלג
 תרצותב םירחוס ,3 — םירוסרס ,108 — םילכור ,2 — םיט
 רפסמ .1 — םילימע ,3 — םיאקנבו םינפלח ,4 — תיצרא

 .155 :םיכינחה רפסמ .75 :םירזועה

 ירחוס 32 :םיאבה םיגוסה םיגצוימ ויה ירצונה רחסמב
 ,13 — לזרב ירחוס ,7 — םידב ירחוס ׳תוילאינולוק תורוחס
 ירחוס ,5 — םיגירא ירחוס ,5 — הניסרחו הירטנלג ירחוס
 79 — םירזוע ,4 — םילימע ,1 — ישמ ירחוס ,16 — ץי

 ,א20 !08 — םיכינחו

 ועגפי אל םידוהיהש ׳ךכ לע םג דיפקה םירחוסה דוגיא
 ריעל םהיתורוחס םע וסנכיי אלו ןושארה םויה תשודקב
 רחסמב םבכעלמ ףא וענמנ אל הז ןודינב .תואגחבו ׳א םויב

 לש םדמעמ היה לק אלש אופא םידמל ונא .תידוהיה ריעב
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 לע ודמע תולבגהו םיישק .תילכלכ הניחבמ םידוהיה
 התלעוה 1839 תנשב .םהידעצ תא ורצהו םכרד
 ןמז־קרפב ןכש ,ירמגל השדח היעב םויה־רדס לע
 ץוחמ הטיסרבינואב םידוהי םיטנדוטס ודמל רבכ הז

 .םיטפשמ םג האופרה עוצקמל

 ־יזרח תצעומל רלאה אישנה עידוה 1839 ראוניב 14־ב
 תואקארקה הטיסרבינואה לש תיטפשמה הטלוקאפהש ,םיטנד
 ,םידוהיה םיטנדוטסה ןיינע תא רידסהל דציכ ,רבסה תשרוד

 םיכירצ םולכ .םיטפשמל■ ר״ד ראותה תא גישהל םיפאושה
 (1״8 6300016001) יתייסנכה קוחה תא דומלל הלא םיטנדוטס

 :דועו תאז ז הטיסרבינואה ןונקתל םאתהב תוניחבב דומעלו

 ¬ובכ הרשואש ,הטיסרבינואב םידמולה םידוהיה םיאשר םולכ

 ־ינואכ וא־ה סויצפיגובו \,־ה ןאברוא םירויפיפאה תול
 1110115^116 ר״ד ראות■ גישהל ק6x61160 31ס6ת■ילותאק הטיסרב

 גוהנל שי םולכ :ןכו 1 דבלב יחרזאה קוחה לש וא 111118
 ז הטיסרבינואה יגהנמ ר״ד ראות תלבק סקטב םידוהי יבגל
 ר״ד ראותה תא םידוהיל קינעהל ןיא הטיסרבינואה תעד יפל
 ¬רבינואב תונקתה! יפ־לע גוהנל שי אלא ,סס-^סס 10״5

 תא דומלל םיבייותמ םידוהיה ןיא םשש ,תוירטסואה■ תואטיס
 .דבלב יחרזאה׳ קוחל ר״דל םיכמסומ םהו יגונאקה קוחה

 ¬סמ איהש ,1839 ינויב 14־ב הבישה םיטנדיזרה תצעומ

 תעצומה תפסותה תא תרשאמו הטיסרבינואה תעדל המיכ
 :ןושלה הזב הטיסרבינואה ןונקת לש 70 §־ל

 םילוכי םיטפשמל ר״ד ראותה תא גישהל םיצורה םידוהי׳
 םהילע ןיאו יחרזאה קוחל ר״ד ראותה תא קרו ךא לבקל
 סקטב .(86 ״!16 סגססס״מ)יתייסנכה קוחה תניחבב דומעל
 קר םיגהנמה לע רומשל םידוהיה לע (היצומורפ) הכימסה

 .־!׳השמ תד קוחל םאתהב םהש הדימב

 תירצונה ׳זיימי׳זאקב הבישיה תוכז לע המחלמה .ר

 המחלמ 1 אקארק תישפחה ריעב השטינ 1828 תנש ןמל
 םירחוסה ןמ םיבר .תירצונה ׳זיימי׳זקב רחסמו הבישי תוכז לע
 ירצונה עבורל םהיתויונח תא וריבעה םירישעה םידוהיה
 ׳זיימי׳זקל הפקשנ הרומג תוששורתה לש הנכסו /זיימי׳זק לש
 ההונ ,דתיה אל תידוהיה הליהקה ישאר לש םתעד .תידוהיה
 עבורב רחסמה תוחתפתהל עייסל ושקיבש ןוויכ ׳2 וז הרבעהמ
 ,םיתבה לש םירצונה םילעבה וליאו .3רברפה לש ידוהיה■

 המגמה תא הפי ןיעב ואר אל ,םידוהיה םירחוסה ובשי םהבש
 תוריכש יזוח מ,דמע ותרכש רחאמ ,הנשיה םתנוכשל םריזחהל

 .תובורמ םינשל

 יאדו) טאניסה תאמ הדוקפ 1829 לירפאב׳ 3 םויב האצי ךכו
 םידוהיה םירחוסה תרזחה לע הדקפש ,(הליהקה ישאר ץחלב

 ^.31.^.. ?0111611 1י/. 86ז101116 ?252 44, 64. 5, 6.*. 1839 21

 .םידוהי 11,464 םהמ ,םיבשות 124,795 ונמנ הקילבופרה לכב 1

 התשקב תא םייסה תבישיל יקסני׳צוס ריצה איבה 1822 תנשב 2

 םדוקה ,מעב ׳יע .הז ןיינעב ׳זיימידקב תידוהיה הליהקה לש
 .םש א 17 הדעהו

 רקיעבש ,ץתול ירטסואה טתיזרה חווד 1826 רבמצדב 8 םויב 3

 םיררוגתמה םידוהיל ומרגנש םיקזנה תמחמ תידוהיה הנוכשל
 ותעד תא םג ןתנ טאניסה םלואו .דיימי׳זק לש ידוהיה עבורב
 ־יתב לכש ׳עבקו םירצונה םיתבה־ילעב לש םהיתועיבת לע
 הקורש בוחרל םילבגומ ויהי ישמה־תורוחס ינסחמו קסעה
 ןכו רועה־ירצומו ןתשפה ,רמצה תויונח תא לבא ,דבלב

 םוי דע ׳זיימי׳זק לש ידוהיה עבורל ריבעהל שי םינכודה
 .1829 ינויב 30

 .םידדצה ינש ןיב הרעס הליטה וז הדוקפ

 ־גירג — תירצונה ׳זיימי׳זק יבשות ןיבמ םידוהיה םירחוסה
 — ,דוש .פ .וו ׳תורנייש ,רהומ ,יקסבוקרדנס ,רטייל ,םואב

 .טאניסה תדוקפ דגנ הנלבוק 1829 לירפאב 30 םויב ושיגה

 תאמ םידוהיל הנתינש תוכזה לע וכמתסה םה וז הנלבוקב
 * 1775 טסוגואב 1 םויב יקסבוטאינופ באלסינאטס ךלמה

 .תירצונה ׳זיימי׳זקב רחסמב ישפח ןפואב קוסעל

 ןיינע ,ןבומכ ׳םהל היהש ,םירצונה םיתבה־ילעב םשב
 שיגה ,ירצונה עבורב םידוהיה םירחוסה לש םתבישי רתיהב
 ,יקסנימיס יזאטסאנא ירטסואה ןיתנה יאמי שדוחב הנלבוק
 ׳זיימי׳זקב םיתב לעבו הציבודאו זוחמב הזוחא לעב היהש
 יקציזדוו אישנה לש םיעבשומה וידגנתמ םע■ הנמנ אוה
 לביק יקסנימיס .הירטסואל ביואו *יסור לאסאו וב הארו
 רבד ,טאניסה תדוקפ דגנכ תונולתה תא להנל ומצע לע
 לש הדוקפה לע ךמתסה ותנלבוקב .8קזנ םג ול םרגש

 ״<110 016111616 התולעבבו ליאוה הרבעהל אשידק הרבח תדגנתמ

 £ס10£013ס05§6^׳611נ6 411( <1601 )0318011611 101511011 318
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 .,*1.161601031630, £352. 12 ,הניווב יתכלממה ןויכראה 4

 הניווב יתכלממה ןויכראה :ןושארה ץנארפ רסיקה לא ותשקב־ביתכ 5

1829 \7/1 880 .112 38 2 •10 ,39 .£352 ,1031630 16160^. 
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 ,1335 םינשב תונשיה תויגליבירפה לע תירוטסיה הריקס רחאל

 היולת־יתלב ריעכ ׳זיימי׳זק הרכוה ןהיפ־לעש ,1635־ו 1589 ,1436

 הז םוקמב ונהנ םידוהיהש ,םיירצונה םיתבה־ילעב ועבק ,אקארקב

 שוביכה ןמזב .םירצונה םע הווש הדימב רחסמו היינק שפוחמ

 ,םידוהיל תויונח ריכשהל םיאשר םירצונה. םיחרזאה ויה ירטסואה■

 םישקבמ וישכע םגו .ישפוח רחסמל תוכזה םהל הקנעוהש ןוויכ

 ןפואב להנלו תויונח םלצא רוכשל םידוהיל רתויש ,׳זיימי׳זק יחרזא

 םהיתויונח תא ריכשהל ולכוי אל ןכ אל םאש ,םרחסמ תא ישפח

 אלש אלא דבלב וז אלו .תילכלכ תוטטומתה םהל היופצ אהתו

 ,םהיתב לע םיצבורה תואתנכשמה תובוח תא קלסל םדיב אהי

 םידוהיה תא ופפוצי םא .הסנרפ ירסוחמ ויהי ׳זיימי׳זק יבשותו

 05501106001 £!¥0!!׳) תולחמו תופיגמ לש הנכס תפקשנ ,דחא בוחרב

 (א! 257,111, ק• 215—218. (די־בתכ)
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 הרתוה היפלש ,1812 סראמב 19 םוימ השראו תוכיסנ ןוטלש
 תובוחרה םתואמ ץוח ,תירצונה ׳זיימי׳זקב הבישיה םידוהיל
 לש שדחה קיפאל דעו הלסיווה ךרואל ריעה ןמ םיכלוהה
 רומאל ,תופסונ םינש ששל הפקות ךראוה וז הדוקפ .רהנה
 רבמצדב 7 םויב ומסרפתנ םייתניבש אלא ,1818 ינוי דע
 ,תוסחה תומצעמ תשולש םעטמ םידוהיל תושדח תונקת 1818
 הנוכשב הבישיה תא םידוהיל ריתה ולא תונקת לש 22 ףיעסו
 לירפאב 3 םוימ טאניסה תדוקפש ,אופיא ,אצוי .תירצונה

 .ז הז ףיעס תדגונ 1829
 טנדיזרה לא בתכב יקסנימיס הנפ לירפאב 5 םויב רבכ
 ףיעסה תא תרתוס טאניסה תטלחהש ,ךכ לע הארהו ירטסואה
 לש ןתוסחב ואציש ׳1818 תנשמ םידוהיה תונקת לש 22
 שרופמב םידוהיל ריתמ הז ףיעס ירהו ,תומצעמה תשולש
 יוניש ."הערפה םוש אלב תירצונה זיימי׳זקב רחסמב קוסעל"
 אלא אקארקב טאניסה לש ותוכמסב ,אופיא ,וניא תונקתה
 תערהל איבהל לולע יונישה ןיא םלועלו ,םייסה לש ותוכמסב

 1829 יאמב 30 םוימ ץנרול ןופ ירטסואה טנדיזרה לש ןובשחו־ןיד ד

 רותב ,יקסבימיס שיגה 1828 ינויב 8־בו יאמב 20־ב דוע .(12 קית)

 .טאניסל םיריכזת ,םירצונה ׳זיימי׳זק יחרזא םעטמ חוכ־הפוימ גיצנ

 16 םוימ ריכזתב רבכש ,הדבועה לע עיבצה אוה הלא םיריכזתב

 תויגיליבירפהו םיזוחה יפ־לעש ,דיימי׳זק יחרזא וחיכוה 1816 ינויב

 ריעה ןיבש הזוחה יפ־לע דוחייבו — 1609־ו 1583 ,1553 םינשמ

 םידוהיל רתוה—1786 רבמצדב 3 םוימ תידוהיה הליהקהו ׳זיימי׳זק

 ןמ הנופה ,ישארה בוחרב ׳זיימי׳זק לש תורידבו תויונחב רחסמה

 היצוטיטסנוקב חכוהש רבד ,ה׳זוגדופ רשג ןוויכב םודארטס ריעה

 .(\׳01.1661101, עד1, ק. 753) 1760 תנשמ

 רקיעב ומקוה — ריכזתב רמאנ — תירצונה ׳זיימי׳זקב םיתבה

 יכרוצל םהב שמתשהל תורשפא ןיאו ,ידוהיה רחסמה ןוסחאל

 .תובורא ירסוחמו םירמוקמ םהלש םייתחתה םיקלחהש ןוויכ ,רויד

 ילעב תא הצפי ימו ,םיניינבה תא ץפשל ךרוצ היה רויד םשל

 הצריש םדא ןיא םירצונה םיבשותה ןיבמ ?ולא תואצוהב םיתבה

 םירג הז דגנכ .ריעה ןמ םוקמה קוחיר תמחמ ׳זיימד׳זקב רוגל

 ׳זיימי׳זקב ,ירצונה עבורבש תויונחה ילעב םהש ,םידוהיה םירחוסה

 ןלהל .םהיחוור לכ תא םיריבעמ םה םשלו ,הל הכומסה תידוהיה

 םיסנרפתמ תירצונה ׳זיימי׳זקב םיתבה־ילעבש ,יקסנימיס ןעוט

 תידוהיה ריעה .םידוהיל ורכשוהש תויונחה לש הריד־רכשמ

 הדעו ידי־לע עבקנש רבד ,תופגמו תולחמל תופיפצה תמחמ היופצ

 תא בירחהל העיצה איה .הנידמה םעטמ םשל החלשנש ,תיאופר

 .ןויקנה תא רימחהלו ידוהיה עבורה

 ישארה בוחרבש ,ידוהיה דעווה וריכזהב הנמש תונעטה דגנכ

 אוהו םידוהיה םיבשותה רפסמ ידמ לודג תירצונה ׳זיימי׳זקבש

 לודג וניא םידוהיה רפסמש יקסנימיס ריעמ ,רבעמב םיישקל םרוג

 םשב טאניסה תאמ שקבמ אוהו .אקארקבו שאפלקב רשאמ

 ,םהיתב ריכשהל תויוכזה לכ תא םהל ריאשי הלהש ,ויחלוש

 ,הניווב יתכלממה ןויכראה) םידוהיל םהיתויונחו םהיתוריד

39 251) ,¥! ,0160?) 

 טאניסה טילחהש הטלחהה םייתניב לבא .םידוהיה לש םבצמ
 תרפהש אלא דבלב וז אלו ,ידוהיה רחסמה תלבגה התועמשמ
 "םירואנה םירוטקטורפה" ידי־לע ונתינש תוחנההו תויוכזה
 תודוקפה לכ לש תיתורירש הרפהל" וז ךרדב איבהל הלולע
 םיקיפסמ םימעט טאניסה ידיב ןיא ףא .8"רתויב תומרה
 וללה ןכש ׳םהיקסע םוחתמ םידוהיה םירחוסה לש םתקיחדל
 תונקתב הנכ הנומא ךותמ םינש המכל תוריד שארמ ורכש
 ־אלד יסכנ לעב רותב ׳יקסנימיס ,אוה סונא ךכיפל .ל״נה
 ותוכלמ דוהל ןמאנ ןיתנ רותבו תירצונה ׳זיימידקב ידיינ
 ול ונתנש םיחרזאה םשבו ומשב ,טנדיזרה לא תונפל ,רסיקה
 תא אקארק תישפחה ריעל ריזחיש ושקבלו ׳ךכל חוכ־יופי

 .תוחנההו תויוכזה

 .רסיקל השקב יקסנימייס םג שיגה טגדיזרה לש ותועצמאב
 יקציזדוו יאשרוה ןאלטשאקהש ,ןייצמ אוה וז השקבב
 ץינע לע דקושו םימייקה תודסומה תא םרוה יסור לאסאווכ

 .יסורה ןוטלשה ידיל אקארק תישפחה ריעה לש התריסמ

 דגנתמכ עודיה ,יקסנימיס הלגמ ׳וז תישיא המדקה רחאל
 .ןורחאה לש וידי־השעמ איה טאניסה תדוקפש ,8 יקציזדוול
 ¬פה לש התלעפה ינפמ וילע ונגיש יקסנימיס שקבמ ךכיפל
 לש םיפלא העברא־השולשל ויתוסנכה תא ליבגתש ׳הדוק
 לש קתעה יקסנימיס ףריצ ותשקבל תפסותב .הנשל םינדלוג

 םנמאש החכוה תואל ,טאניסל ינויב 8 םויב חלשש ,ריכזתה
 םיקומינה ףא לע הטלחהה תא לעופל איצוהל טאניסה ןווכתמ

 .הלעהש

 ־יתלבה הטלחהה לע תונולת ועיגה םירחאה םיטנדיזרל םג
 ¬ונעט תקדצב קפס ליטה טסרד ןופ יסורפה טנדיזרה .תקדוצ
 הדעו ידיל ןיינעב הערכהה תא ריבעהו ,םילבוקה לש םהית
 ¬וה יקצדאז יסחה טנדיזרה דימ שקיב הז דגנכ .10 תדחוימ

 הלועפ ףתשל הווטצנ םנמאו .ותלשממ תאמ ןודנב תואר
 אהי םא ׳1449 ׳םמ הדוקפה לש לעופל התאצוה בוכיעב

 ךכ לשב ועגפנ םידוהיה תונקתש ןיטולחל ענכושמ

 לש תפתושמ הדיעו 1829 יאמב 30 םויל הארקנ םייתניב
 יריצ .וז הלאש ריהבהל ידכ טאניסה יריצ םע םיטנדיזרה

 האצוהש הדוקפה (א) :םיאבה םירבסהה תא ונתנ טאניסה
 שרפמ טאניסה (ב) 1 םידוהיה תונקתמ תעבונ טאניסה ידי־לע

 היפלש ■וז ךרדב םידוהיה תונקת לש 22־ו 11 םיפיעסה תא
 םירגה םתואמ ץוח ,תירצונה זיימי׳זקב תבשל םידוהיל רתומ
 תולולכה תוטלחהה (ג) !אקארק תישפחה ריעב תועיבקב
 ןשומימל ןמזה עיגה רבכ ,הלעמל ורכזנש 22־ו 11 םיפיעסב
 טאניסה רשיא אל הדוקפה ףקותב (ד) ; 1818 תנשמ דוע

 םג םכותבו 103^311, £352, 39 ,הניווב יתכלממה ןויכראה 8

 .ןושארה ץנארס רסיקה לא יקסנימיס לש השקב יבתכ

 .יקציזדוו לש ויתונורכז 9

 !0־31:311, £352. 12 ,1829 יאמב 30־מ ץנרול לש ץבשחי־ץד 10

 .?352. 12 ,1829 ילויב 8 םוימ ץמול לש ןובשחו־ןיד 11
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 תא הניש אוהו; ׳תונקתבש תוטלחהה לש דבלב קלח אלא
 .ליעומהו יתילכתה ןמ דכב הארש ןוויכ יתימאה ןנכות

 איצוהש העשב. טאניסהש ׳יסורה טנדיזרה בישה ךכ לע
 הז םעטמ .ותלועפ םוחתמ גרחש יוניש השע הדוקפה תא

 .הדוקפה תא בכעל ותעדל שי

 רבדה .הדוקפה תא בכעל םיטנדיזרה ןיב םכסוה ףוסבל
 ותוכמסבו ותובישחב עוגפל םהידיב הלע ךכו ,םויב וב השענ

 .טאניסה לש

 ,טאניסל תפתושמ תרגיא םיטנדיזרה ושיגה ינויב 30 םויב

 היה סונאש ןוויכ ׳טאניסה .12 הדוקפה תא בכעל ושקיב הבו
 תרחא ךרד ומצעל האר אל ,םיטנדיזרל וז הניחבמ רתוול

 ריזחהלו וישעמ׳ תא קידצהל ידכ ,םיכראנומה לא תונפל אלא
 תשולשל טאניסה ,אופא שיגה ילויב 2 םויב .ודובכ תא ול
 שקיבש יפ־לע־ףא .הדוקפל עגונב ויקומינ תא םיכלמה
 איצוהש הדוקפבש ׳ךכב הדוה םוקמ לכמ ׳וישעמ תא קידצהל
 םייונישהו ׳תונקתה. לש דבלב קלח אלא ץבשתב איבה אל
 וכמתסהב .תידוהיה היסולכואה יכרוצל םימאתומ וסנכוהש
 םיטנדיזרה תאמ רבד עמש אלש ,טאניסה ןנואתה ךכ לע

 ונממ ערגית הלטבל סונא אהי םאו ,המצע הדוקפה לע
 .ותובישח

 טאניסהש ,ץנרול ירטסואה טנדיזרה ריעה תרגיאל תפסותב
 ןכש ׳המוסרפל םדוק םיכלמל ותטלחה תא שיגהל היה בייח
 וידיקפת תא יוארכ אלמל דציכ ודמלל היה ךירצ ןויסינה

 .טיילהנימה■

 ¬יאב לש םתשקב 1829 ילויב 17 םויב השגוה םייתניב

 המלש ,י3 יולה דוד יבצ ברה ,אקארק ריעב ידוהיה דעווה תוכ
 ¬סואה ןוירטסינימה. לא ׳י4 ירוהלאק ןרהא קחציו ץיבולשיפ

 היצוטיטסנוקה תקידב ןיינעב תחקפמ תושר תרותב ירט
 .אקארק תישפחה ריעה תונקתו
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 בוד בדה תרגברה אסכ לע הלעש םדוק אקארק לש הבר היה 13

 ? ב ׳מע ,טע ףד ,11 ,יפוי תלילכ ,רציבמד :ןייעו ,שילזיימ. רעב

 .44—43 ׳ע ,ןורכז תוחול גרבדירפ

 .103 ׳םע םש ,ץיבולשיפ לע .104 ,מע ,ןיחכז תוחול גדבדירפ 14

 יפ״לע אל םא — הרבחתנ השקבהש ,ענמנה ןמ הז ןיא
 .יקציזדוו טאניסה אישנ לש ותעד לע םוקמ לכמ ותצלמה

 תקלוחמ אקארקש ׳ל״נה דעווה חוכ־יאב םיעבוק השקבב
 הלא םיקלח ינשל ,אקארק זוחמלו אקארק ריעל :םיינשל
 הז בצמ יפ־לע .םייסב םידחוימ םיגיצנו םידחוימ ןיד־יתב
 אקארק ריעה ידוהיל םידוהיה תונקת לש 11 ףיעס עבקנ
 עבקנ םייתניב לבא ,11־ו 10 םיתחמה :רומאל ,הירברפלו
 רויד יכרוצל ,תירצונה ׳זיימי׳זק רמולכ ׳22 ףיעסב 6 זוחמ
 ידכ הרשוא וז הנקת .אקארק זוחמב םירגה דבלב םידוהיל
 תידוהיה ׳זיימי׳זק לא אקארק זוחממ םידוהיה םרז דעב עונמל
 הנקתה לש הז שוריפש ,רמוא הווה .יכה ואלב הפופצה
 .תיתוכלמה הדעווב טאניסה ידי־לע ןתינש רבסהל המוד

 םוחת םחתנ רבכש ,הדבועה תא םיריכזמ השקבה ישיגמ
 ריעה ןיבל תירצונה ׳זיימי׳זק ןיב דירפמה רשגה ךרואל
 עבורה לא תידוהיה ׳זיימי׳זקמ םיטלמנ םירחוסה לכש ,אקארק
 וטלמנ דחא הלילבש ׳ךכ ידיל םירבדה ועיגהו ,ירצונה
 ¬יבעמ םידוהיה םירחוסהש ןאכמ .םידוהי 27 ירותסמ חרואב

 תא םג אלא דבלב רחסמה תא אל תירצונה הנוכשל םיר
 איביש רבד ,םיידוהי םיתבו תויונח 217 ובזענ ךכ .םהיתוריד
 םתלוכיב אהי אלש ,םיתבה ילעב לש םתוששורתהל חרכהב
 ־יאב םיסונא ךכיפל .םמצע תא סנרפל אל ףאו םיסמ םלשל
 ןהינפל ןיאש ׳תונקתה לש ןלוטיב תא שקבל דעווה חוכ
 ,ךכל תומרוגש אלא דוע אלו ידוהיה רחסמה יכרוצ

 תובוחרב״ו םיבוזעו םינקורמ תידוהיה ׳זיימי׳זקב םיתבהש
 ."אשד הלע רבכ

 ידוהי לש ילכלכה םלודלד לע תעדה תא ונתי אל וליפאו
 ׳זיימידקמ םידוהי לש וז תיאשח הרבעה לש היטעב ׳זיימי׳זק
 —השקבה ישיגמ םהיקומינב םיכישממ — ירצונה רוורפה לא

 תופיפצל תמרוג הנקתהש ׳הדבועה ןמ םלעתהל ןיא ירה
 ישארה רבעמב העונתה תלבגהל הנודנ ךכ ידי־לעו ,הריתי
 הרצע אל הרטשמהש ,עריא :וזמ הריתי .היצילאגל אקארקמ
 לא ידוהיה רחסמה בוריק •15וז הלבגה ינפב דומעל חוכ
 םירחוסהו ,אקארקב ירצונה רחסמה׳ תא הנכסב דימעה ריעה
 םויב ןתנ טאניסהו .טאניסה ינפב ךכ לע וחמ םירצונה
 הנוכשה לא רובעל םידוהיה םיבייח היפלש ,הדוקפ לירפאב 3
 ןיבמ ידיינד״יסכנה ילעב .םישדח השמח ךשמב תידוהיה
 ףלא 60 םהיתב קדב יכרוצל ואיצוה ׳זיימי׳זקבש םידוהיה
 ידכ ,ינש רשג םהיפסכמ ונבש אלא דוע אלו ,ןירולפ
 ׳זיימי׳זק ןיבל אקארק ריעה קלח ןיב רתוי חונ רשק םייקל
 תדוקפ לש לעופל התאצוה תא והשה ןכ־יפ־לע־ףאו ,תידוהיה
 ירטסואה ןוירטסינימה תא דעווה שקבמ הז ךמס לע .טאניסה
 ,םיניינעה בצמ תא קודבלו "ותשקבל תובידנב תונעיהל"

 .םידוהי םיפלא תרשע לש םתלכלכ היולת ךכב ירהש

 ,תוסחה תומצעמ תשולש ידי־לע םיניינעה וקדבנ אל דוע

 םייקה בצמה רושיא רבדב אקארקב ידוהיה דעווה לש ותשקב 15

 ןס-גלא&ט, £382. 39, ק• 360 :אקארק תישפוחה ריעב
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 .תידוהיה הליהקה לא טאניסה לש וסחיב םייוניש ולח עתפלו
 ליחתהו הטלחהה בוכיע תא טאניסה לטיב טסוגואב 7 םויב
 ¬והיה םירחוסה ואצי טסוגואב 13 םויבו ,ג6 לעופל האיצוהל

 .תירצונה ׳זיימי׳זק תא םיד
 םידוהיה םירחוסהש ,םיניינעה ולשלתשה דציכ םלואו
 "םיכלמה תשולש" לע ךומסל ויה םיבייח ףאו ולכי רשא
 ולשלתשה דציכ — (טאניסה תודוקפב ומחל וללה ירה)
 ? תירצונה ׳זיימי׳זק תא ואצי םידוהיה םירחוסהש םיניינעה
 ־לראקל יקציזדוו ןזורה אצי 1829 ילויב :עריאש המ ירהו
 ¬מאה לכב שמתשהל תיאשח הארוה ןתנ ותאצ םדוק .דאבס
 ןוצרמ תירצונה ׳זיימי׳זק תא ואצי םידוהיהש דבלבו ,םיעצ
 תטלחה לעופל אצות וז ךרדבו ,וכרדמ רוזחיש ינפל דוע
 אוה לכ־םדוק ." םיטנדיזרה לש םהיתורגיא תורמל טאניסה
 ׳זיימי׳זקבש םידוהיה םירחוסה לע םרח ליטיש ,ברה תא הרוה
 .תידוהיה הנוכשל רובעל וז ךרדב םחירכהל ידכ ,תירצונה
 לש ויתוטלחהל ולגתסיש ,םידוהיה םירחוסל ברה ץעי ןכאו
 לולע ןוטלשה הגה דיל אצמנה יקציזדווש יפל ,טאניסה
 ¬והל תייצי אלש ימב םקנתהל ידכ םיעצמאה לכב שמתשהל
 הנוכשל םנוצרמ ורבעיש םירחוסה וכזי הז דגנכ .ויתואר
 ףאו ,תורוחסה תלבוהב םיכורכה םיניינעב תולקהב תידוהיה

 הכירצ ותעדל ,ותלשממל ץנרול ךכ לע עידוה רבמצדב 8 םויב 16

 (£106״ \ז6ז-״615 6110116״)״טאניסב ףוזנל״ תירטסואה הלשממה

 .ןודנב הארוה לביק רבכ יסורפה טנדיזרה

 רסיקל חלשש בתכמב יקטנימיס יזאטסאנא ריכזמ הזה ערואמה תא 17

 ךכ לע םיארוק ונא ןכו (12 קית) 1829 טסוגואב 18 םויב ירטסואה

 ^!•3116ז1ז ק03<:225 קז62ץ010ת(ובזץ 1־11־ב1ה16£0 י0('0£121- :תרבוחב

 (1166£0, ינק3ז523-״3 1831

 ראורבפב 1 םוימ ץנרול ירטסואה טנדיזרה לש ח״ודל תפסות)

 וז תרבוח .(132.קית הניווב יתכלממה ןויכראב אקארק יקיתב ,1831!

 1829 לירפאב 3 םוימ טאניסה תטלחהבו ,יקציזדוו דגנכ הרבחתנ

 תנשב וענמנש םיגיצנה םתואב תישיא המקנ לש השעמ האור איה

 ם־ארוק ונא תרבוחב .אישנל תוריחבה תעשב העבצהמ 1827

 ובש םוקמ ,׳זיימי׳זקב םיתב־ילעב ויה םהמ המכ״ש ,ראשה ןיב

 דקפ ךכיפל .ןגראמה ןונקתה ףקותב הבישיה םידוהיל תרתומ■

 הנוכשל רובעלו הלאה םיתבה תא בוזעל םידוהיה לע טאניסה

 תוסחה־תומצעמל השקבב ונפ םיגאדומה םיתבה־ילעב .תידוהיה

 .הדוקפה לש לעופל האצוהה הבכוע היינפה תאצותבו ,תורואנה

 ¬צעמה לש םנוצר תא המרעב ףוקעל ודיב הלע יקציזדוו םלואו

 ¬ורוחס תריכמ החטבוה תירצונה ׳זיימי׳זקב םירגה םידוהיל .תומ

 וגישה ,הלסיווה לע רשג ונב ,ידוהיה עבורב םרויד לקוה ,םהית

 םיכיישה םיתבה ןמ תאצל םידוהיה וחרכוה ךכו ברה םעטמ םרח

 ."ותמקנ רצי תא קפסל ידכ ,יקציזדוו תא םידהוא םניאש םילעבל

 םינמנש ,םירצונה תא םימלרחמה םידוהיה" : רמאנ רחא םוקמבו

 ."ויתובוטמ םינהנ ,יקציזדוו לש ויתוינכת ידגנתמ םע

 ויביוא םע יקציזדוו לש וקבאמב קחשמ רודכ םידוהיה ושמיש ךכ

 .םייטרפה

 חקפמ םג .תויחונ רתיב ונקתוי תידוהיה הנוכשב םהיתוריד
 םנוצרמ ומיכסיש ,םידוהיה םירחוסה תא לדיש הרטשמה
 תידוהיה הנוכשל ורבעיו ושקעתי אלש ,טאניסה תטלחהל

 .יקציזדוו לש ותרזחל םדוק
 ,םידוהי המכ םע ותאצ ינפל חחוש יקציזדוו :דועו תאז
 ־ילעבו םירחוס לש םהיניעב םרשוע תמחמ םידבוכמ ויהש
 םידוהיה םירחוסה תא ענכשל םהילעש םהל רמאו ,הכאלמ
 חחוש םהמעש םישנאה םנמאו .ןוצרמ ׳זיימי׳זק תא ואצייש
 וללה ודמעי םא םימיא־תוזחמ םירחוסה ינפל ורייצ יקציזדוו
 ־ףא ,טאניסה תודוקפל דימ לגתסהל םהל וצעיו ,םתונשקעב
 ינפמ תדמועו היולת ץידע הראשנ לעופל ןתאצוהש יפ־לע

 .םיטנדיזרה לש םתוגייתסה
 םירחוסה ומייק ,םידדצה לכמ האבש וז הפקתה ץחלב
 תירצונה ׳זיימי׳זק תא תאצל םהילע ולביקו הבישי םידוהיה
 םיטנדיזרל ורשיא ףא םהמ המכש אלא ,דבלב וז אלו .ןוצרמ

 .ןוצרמ ׳זיימי׳זק תא ואציש בתכב
 ¬של ץיצו דאבסלראקמ יקציזדוו רזח טסוגואב 16 םויב
 םתוגייתסה תא המרעב לטבל ודיב הלע ןכא יכ ,ונוצר תעיב
 ־בש םיתבה ילעב ,תמא .טאניסה תטלחהמ םיטנדיזרה לש
 וננולתה .םשארב יקסנימיס יזאטסאנאו ,תירצונה ׳זיימי׳זק
 וליפאו ,יקציזדוו לש "תוגירטניא״ה לע תוסחה תומצעמ ינפב
 אלא ,טאניסבו שדח אישנב רחבתש השדח הדעוו ועבת

 .ללכ וז העיבת לע וביגה אל תומצעמהש

 רסיקה תא יקסנימיס שקיב 1830 ראורבפב 16 םויב רבכ
 — שואי לש המיענ ךותמ בתכנש בתכמב — 1 ץנארפ
 בוש ,יקסנימיס ׳אוה ירהש ׳תומדוקה ויתושקב לע ול בישיש
 םהיתונולת תא תאשל ׳זיימי׳זק ריעה רייד רותב" לוכי וניא
 ויתוינפ תואצות תא ויפמ עומשל םישקבמה ,וריע ירייד לש
 18־ו ינויב 9 ,לירפאב 8 םימיב רסיקה ותלעמ דוה לא

 ןיידע לביק אל ולא תוינפ לעו ,הרבעש הנשה לש טסוגואב
 .18 ״הבושת םוש

 רבמבונב 23 םויב .ותיינפל דה היה אל םעפה םג םלואו
 םיליפ ר״ד אפורה םהיניבו ,םידוהי המכ ושקיב בוש 1830
 םגו ,תירצונה ׳זיימי׳זקב םתבישי תא םהל ריתהל ,ידנוב

 .ג" םקיר הבשוה וז השקב
 .םידוהי אלב אבהל םג הראשנ תירצונה ׳זיימי׳זק

 דלישטור לש ותולדתשהו (1832) ב״צקת תנשמ השקבה .ה

 יוכידה תטיש .םויל םוימ הלדג םידוהיה לש םחור־תרומ
 ¬סהל היה רשפא־יא בושו ׳הכלהו הרבג טאניסה טקנ הבש
 תפיגמ םג הללותשה 1831 תנשב .״השעת לאו בש״ב קפת
 ,תידוהיה הנוכשב רקיעב היתותוא תא הנתנש ,ערילוחה
 ־בולמה םידוהיה תובוחרבש םייניגיה־יתלבה םיאנתה תמחמ

 יתכלממה ןויכראה) 1830 ראורבפב 26 םוימ יקסנימיס לש ובתכמ 18

 .(?01116״ 1\ז, ?351. 39, ;״36״ 1ח 10־31£1״ 1828—1832 ,הניווב

 .{0־111(211 ?252. 12 19
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 היסולכואהו שפנב תושק תודיבא ויה .!םיפופצהו םיבל
 לוע בקע ערוה ילכלכה בצמה םג הלדלדינו הכלה תידוהיה
 רכינ לודלדל םרגו תויוכז־ןויווש חטשב תולבגהו םיסמה
 ,ךכיפל .תאשל השקו םוגע םבצמ היה לכה ךסב .םידוהיה לש
 תשולש םעטמ הדעו (1832) ב״צקת תנשב המקוהש רחאל
 ושמתשה ,הקילבופרה רטשמ, ןוגרא םשל תוסחה־תומצעמ
 לוטיבל םהיתומוצעת תא וחלשו! וז תונמדזהב םידוהיה
 ־יתלבה ויתוטלחה לוטיבלו םינותנ םה םהבש םישקה םיאנתה

 .1817 תנשמ טאניסה לש תוקדוצ
 דחי שלזיימ! רעב בד ברה רביח 1832 סראמב 22 םויב
 ,טרוודלג הנוי ,ץיבורוה .ל השמ :תידוהיה הליהקה ירחבנ םע
 ־בתכ 2דלגננורק בקעיו דלגנרוק השמ ,ןרוהנייא בקעי

 .3 הנולת
 תרוקיבה" תמחמש ,ל״נה םינייצמ הנולתה־בתכ תליחתב
 םילדתשמ ׳תואבו תושמשממה "תונקתה ירקיע לש ןוקיתהו
 קלח ותוא לע םידוטקטורפה לש םבל־תמושת תא תונפהל םה
 ,האב אל וז היינפ .םידוהיל דחוימב עגונה תונקתה ץבוקמ
 ששח ךותמ וא םירוטקטורפל והשלכ ןוימא־יא םושמ■ ,הלילח
 דצ רותבש ׳םה םירובסש םושמ אלא ,ןיינעה תא וחינזי אמש
 תויעבה ךבסב הדעווה תא תוחנהל רתוי םה םילגוסמ ,ןיינועמ
 ןפואב ןנובתהל אהי רשפא הנממש ׳וזכ הדמע ידיל האיבהלו
 ־בש ׳הדבועה המרג הז םדעצל .םהיניינע ביט לע רתויב בוטה
 הכודמה לע וישכע תבשוי הרופיש לעש ,היצוטיטסנוק
 ךותמש ,תונקת םידוהיה ליבשב ועבקנ ,תיחכונה הדעווה
 הדימב תודיבכמ ןה ןקלחבש ,חכוה םינש 15 לש ןויסינ
 ןוטלשה תרוצמ האצותכ ,םיינעה ריעה ירייד לע רתויב הלודג
 םהלש ,םישנא הנידמה הגה די־לע םיאצמנ יאקילבופרה
 ךכ לע הומתל ןיאש ןאכמו ,םיאכדנה םע ףתושמ די־חלשמ
 ןתועמשממ םיקיפמ םהש האנהה תבוטב םיקפתסמ םה ןיאש
 םיעצמאה לכב םה םילדתשמ אלא ,תונקתה■ לש הטושפה
 ¬תונ םיננולתמהש יפלו .רתוי םיבוט םיאנת םליבשב גישהל
 איבת הלא םישנא דגנכ םתנולתש ,רבדה לע םתעד תא םינ
 סינכהל םמצעל םישרמ םה ירה ,םיטנדיזרה לצא ףסונ ךוויתל

 .תונקתב ללכ םריכי אל םמוקמש םייוניש
 םתואב: תונולתה טוריפ הנולתה־בתכב אבומ ןכמ רחאל
 .תונקתב עבקנש יפכ אלש טאניסה גהנ םהבש ,םירקמה

 היתויוכמס םוצמצ ׳םיסמה יניינעב תונולתה וטרפתינ רקיעב
 ןיינעל תונקתבש םיישקהו םיידוהיה תודסומהו תונברה לש

 .םידוהיה םינומהל תויחרזא תויוכז ןתמ
 :תונולתה לש תודוקנה ירקיע ירהו

 ימיב 16 ןמזה־קרפב אקארקב ועריאש ,דלחמ ירקמ 1464 ךוחמ 1

 !םידוהיה ןיב ערילוח לש םירקמ 591 וגייוצ 1831 רבמטפסב 14 —

 טתיזרה לש ת״וחויד יפל — םידוהי 143 ,םירקמ 918 ךותמ ,זוחמב

 ¬כלממה ןויכראה■) 1831 רבמטפסו טסוגוא ,ילוי םישדחב ירטסואה

 .(^(:£11 £!31£3ט, £382. 136 ,הניווב ית

 .110 ׳מע ,ןורכז תוחול ,גריבדירפ :האר וילע 2

 .^^£0 £352. 39 ,הניווב יתכלממה ןויכראב רוקמה 3

 םיתב קיזחהל םידוהיל ריתמ וניא תונקתבש 22 ףיעס (א)
 בוחרה תבחרהל ןוטלשה תדוקפ האצי וישכע .הנלשיו בוחרב
 יקסרוגדופ רשגמ — ריעב םיאצמנה תוחולה ףא לע — הזה
 תא ,אופיא ׳וחירכה הז ףיעס לש וחורב .יקסמודארטס דעו
 .ריחמה יצחב ידוהיה ׳זיימו׳זקב םהיתב תא רוכמל םידוהיה
 ,4 שפנ 12.000 םניינמש ,הקילבופרה לכ ידוהי לע (ב)
 דועב ,םיינלופ םינדלוג ףלא 40 לש רועישב יתנש םמ לטוה
 ,םיינלופ ןידלוג ףלא 36 אוה םיבשותה ראש לע לטוהש סמה

 .שיא ףלא האממ הלעמל עיגמ הלא לש םניינמש יפ־לע־ףא
 םשב ארקנש ,דחוימ םמ םידוהיה ןמ ובג ךכ לע ףסונ
 לש םוכס דועו ,םיינלופ ןידלוג 6536 לש רועישב ״ילארמאק״
 ¬מל ,,הז 416 דועו ,״טחמה־סמ״ דעב םיינלופ ןידלוג 3600
 לש 22 ףיעס יפ־לע םידוהיה לע סמ תלטהש הדבועה תור
 ראשל ילאנויצרופורפ רועישב אלא תירשפא הניא ,תונקתה
 ןמ םיאצו!י םיסמ םוש םלשל םיחרכומ םה ןיאו■ ׳םיבשותה
 םיקדוצ־יתלב םיסמל םלואו ."טחמה־םמ" אל רקיעבו ,ללכה
 ־תוארכ ןוטלשה שמתשה ןכו .םירחא תומש םייסב ונתינ הלא
 תקזחהל .ודיב ודקפוהש םידוהיה לש ביצקתה יפסכב ויניע
 םיפלא 10־ל בורק הנש לכ הלשממה האיצוה ,יקלח רפס־תיב

 .תונקתה לש 9 ףיעס דגונה השעמ — םיבוהז
 —1500 לש םוכס תידוהיה הפוקה ןמ ןוטלשה איצוה דועו
 .תונלבק יסמ דעב תיברו ןרק תרוצב םיינלופ םינדלוג 5.240
 םמ םימלשמ םירצה תובוחרבש םיבולעה םיתבה ילעב
 ¬צונה תובוחרה ירייד םימלשמש הזמ השולש יפ לודג אוהש
 םידוהיה לע הרוסא םשו העונתה זכרמ םהש ׳,זיימי׳זקבש םיר
 לכ לע ,קוחל דוגינב ,םמ ןוטלשה ליטה ףא .םיתב תקזחה
 ידכ הלוע הז סמו ,םוקמה ינבמ םניאש םידוהיה יתרשמ

 .םתורש רכש תיצחמ
 ¬מהו אקארק ינבמ םניאש םישנאה לש םתויחונל (ג>
 לש 22 ףיעס שארמ עבוק ,וז ריע לש היקוושב םירקב
 תוחפשמ ששל חזרמ־יתב תקזחה לש תונויכז תקולח תונקתה
 ל״נה ףיעסה ןיא םנמא .םינש לש עובק רדס יפ־לע תוידוהי
 .דיה ןכ־יפ־לע־ףא ,עבקנש ןמזה־קרפ רחאל אהי המ ןייצמ׳
 לכב תועיבקב םידוהי םיאב קושה ימילו ןוויכמש ,חינהל םוקמ
 תוחפשמל תונויכזה תקולחל תורשפאה הנתינ ירה ,ןמז־קרפ
 ולטוב ׳תונושארה םינשה שש ופלחשמ לבא .תורחא תוידוהי

 .חזרמ־יתב תקזחהל תונויכזה ןיטולחל
 תיב תקזחהל ןויכז קינעהל ובריס 18 ףיעס תורמל (ד)
 תויוכז םהל וקנעוהש םידוהיל תירצונה ׳זיימי׳זקב חזרמ

 הלבגה לכ אלל וז תוכזב םישמתשמ ויהו תויחרזא

 1843—1818 תוינשב אקארקב םידוהיה לע םירפסמה ןלהל 4

 :תירצונה הייסולכואל האוושהכ

 הנשה םידוהי םירצונ ה״ס

25,460 18,208 7,252 1818 

31,501 21,811 9,690 1824 

37!,027 25,574 11,453 1837 

42,990 29,910 13,080 1843 
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 תלבגה ןניינע 13־ו 12 ,11 ,10 ,9 הנולתה־תודוקנ (ה)
 ידי־לע םידוהי תודסומ ראש לשו תונברה לש היתויוכמס

 .תונוטלשה
 ןמגרותמ ברל דימעהל תונוטלשה ובייחתנ 7 ףיעס יפ־לע
 תכירע םשל ,תינלופו תירבע תונושלה תא עדויה ,ירצונ
 תונוטלשה וליאו .תיפוריא ןושלב תונברה לש ןידה־יקספ
 ־תרומל היהש רבד ,5 רמומ ידוהי הז דיקפתל דימת ורחב
 1500 לש תפסונ האצוהב הליהקה לע דיבכהו ברה לש וחור
 ןתינ ,הנולתה־בתכ ישיגמ לש םתעדל .םיינלופ םינדלוג

 .הז דיקפת ןיטולחל לטבל תולקב
 לכ בייח ,םידוהיה תונקת לש 8 ףיעס יפ־לע :דועו תאז
 םלואו .רפס־תיב תדועתב דייטצהלו היסנמיגב רקבל בר
 תונברל תוריחבב רבודמה) תונברל תונורחאה תוריחבה
 (ואדנל לואשו שלזיימ ויה הל םידמעומהש ,1832 תנשמ
 םוש היה אלש ,םינפ יתשל עמתשמ וניאש ןפואב וחיכוה■
 היסנמיג דומיל ףוריצ לש ולא תושירדב דומעל לכויש דמעומ
 רפסה־יתב לכ 13 ףיעס יפ־לע ורגסנ םייתניב .היגולואיתו
 ורקביש םידוהיה ידלי תא חירכהל ידכ ,םיירוביצה םיידוהיה

 תורשפא תא ירמגל םהמ ללשש רבד ,םיינוריעה רפסה־יתבב
 .תידוהיה תדה ידומייל

 רסאנ 6 ףיעס יפ־לעש ,הנולתה־בתכ ישיגמ םינעוט ןכו
 .ןידה־יתבב םיכרענה םיטפשמב ןיד־יקספ איצוהל ברה לע
 ,תוררובב םיטפשמ יבגל םג ןוטלשה ידי־לע בחרוהש הז רוסיא
 ,םייתלשממה ןידה־יתבל קקזיהל םידוהיה תא חירבהש המ
 ¬יה םינומהה לש םתוששורתהל איבהו תויפסכ תואצוה ררג
 ¬רפה םידוהיה םירומה לכש ,תונוטלשה ועבת ןכ־ומכ •םידוה
 תויהל םה םישקבמ םא —תינלופה ןושלב ונחביי םייט
 ברהש ׳עבוק 3 ףיעסש יפ־לע־ףא —םהיתועוצקמב םיכמסומ
 ,תסנבה־תיב :וז ףא וז אלו .םירומה לע חקפל לוכי דבלב
 לש םחוקיפ תחת ודמעוה ץחרמה־תיבו ידוהיה םילוחה־תיב
 הליהקל תדחוימ האצוה המרגנ ךכו ,(רפכה ישאר) םיטיווה

 .תידוהיה

 ,תפסונ הדוקנ לע םג םיבכעתמ הנולתה־בתכ ירבחמ■

 .(1822—1816) יקצישטסיב שואיתאמ .דיה ןושארה ןמגרותמה 5

 רמומה 1827 ראוניב 24 םויב טאניסה ידי־לע הנמתנ ומוקמב

 התיהש ,הדעו ינפב הניחבב דמעשמ ,יקסלובורבוד קינימוד יי׳זדנא

 רזועו ןאמכייט יטנאטסטורפה רמוכה ,ידוהיה דעווה ר״וימ תבכרומ

 ידוהיה דעווה שקיב הנש רחאל .יקסבוראד (ראדנרפר) טאניסה

 םושירה־ירפס תא ךרוע ומצעב ברה ןבש ,יקסלובורבוד תא רטפל

 לש ויונימ ךראוה ןכ־יפ־לע־ףא .תינלופל םמגרתמ הליהקה ריכזמו

 רחאל ,םיחותמ ויה הליהקה ןיבל וניב םיסחיה .יקטלובורבוד

 ברה וקיחרה 1832 תנשב .הליהקהו םידוהיה לע הנשלהב םשאנש

 .ודיקפתמ שילזיימ

 תא יקסלובורבוד הוויח תנגראמה הדעווה ינויד ומייקתנש העשב

 אוה .ןמגרותמה תא רטפל הליהקה לש היתושירד דגנכ ותעד

 םידוהיה תויוכז תא ליבגהל עיצהו ,תואמרב םידוהיה תא םישאה

 .תולבגה המכב

 ¬כה" תא לישכהל הלולע — םתעד יפל — איהש
 — םידוהיל הנתינ םנמא .״תוחרזאל םידוהיה תרש
 לש רועישב המדא תריכח״ל תוכזה — םה םינעוט ךכ
 .הילעב תא ללכ הסנרפ אל וז המדאש אלא ,"םיגרומ 10
 םלואו ,ש״ייה תישעת השמיש םיחוורל רתויב בוטה רוקמה
 ,רחסמב קוסעל סונא ידוהיה .הב קוסעל םידוהיל וחינה אל
 ¬סועה םיבשותה תיצחמש רחאמ ,קזנ רבד לש ופוסב איבמה
 תא סנרפל ידכו ׳שוכר לכ יללושמ םה הז די־חלשמב םיק
 םיאיבמ■ םניאש םיעצמאב עייתסהל םהמ קלח חרכומ םמצע

 .םהילעבל דובכ

 ,םידוהיה לש דוריה ילכלכה םבצמ ראותמ תופירח םילמב
 ולפנו ןיטולחל וששורתנ שיא תואמ עבראש ךכל איבהש
 ישיגמ םיעבוק — ךשמיי הז בצמ םא .הליהקה לע הסמעמל
 תא םיאצומ ןיידעש הלאל םג וז הנכס היופצ — הנולתה־בתכ

 .םמחל

 ¬יטסנוקה ,תמא .הערה ינפ תא םדקל חרכה שי הז םעטמ
 רועישבו ,תולודג תוחנה םידוהיל הקינעה 1817 תנשמ היצוט
 תוחנה. לבא ׳םהיניבש ההובגה הלכשהה ישנאל רתוי לודג
 תודוה ההובג הלכשה שוכרל ולכיש םישנאל ודעונ ולא
 טועימב רבודמהש ,אופיא ,אצוי .בוטה ילכלכה םבצמל
 תא ןהל תולגסמה ,תודימא תוידוהי תוחפשמ לש טועימבש
 םרפסמ .רכו םשובלב ,םהייח־חרואב םיינמרגה םילגרהה
 וללשנ םהמו ׳ףלא 12־ל עיגמ םהל םידגנתמה םידוהיה לש
 ¬במ םתורכנתהלו תלוונמ תוינעל ונודינ םהו חרזאה תויוכז

 .תיחרזא הניח

 םידוהי םיארקנה אקארק יבשות לש הז דמעמ" ליבשב
 ןתניתש" ,הגולתה־בתכ לע םימותחה םישקבמ ,"םיינלופ
 יולת חרזאה לש ורשוא ןכש ,חרזאה תויוכז תקנעה
 ,אופיא ׳יוארה ןמ ."תויחרזאה תויוכזה לש דבלב ןמויקב
 תוריח" .חרזאה תוריחב ורוקמש ,רשואה תא םהל חיטבהל
 םיגצוימ םג ויהי הבכרהבש ,הדעו םהל קינעהל תבייח וזכ

 ."םידוהיה ידי־לע קרו ךא ורחביי רשא םירצונ

 ¬ב ץיעת הדעווהש ׳הווקתה תעבומ הנולתה־בתכ ףוסב
 היתונולתו היתולאשמ תא איבהל הליהקל השרתו השקב

 .םדי־לע רחבייש דחא גיצנ לש ותועצמאב

 ןאכמ .הניוול הנולתה־בתכ תא החלש תידוהיה הליהקה
 דלופואילו דלישטור־ןופ .ש .מ לש םכוויתב ,הז בתכ רבעוה
 ,אקארקב תוסחה תומצעמ לש םיראסימוקל ,0רמייהטרו ןופ
 ־ירה רטשמ לש היצזינאגרואירב ןוידל העש התוא וסנכתנש

 .תיאקארקה הקילבופ

 אוה הז בתכמב .ךינרטמל דחוימ בתכמ חלש דלישטור ףא
 ןכו ,ותדע ינב לש םתשקב תא בל־תובידנב עומשל שקבמ
 הדעווה דצמ ?ינעה לש ליעי רודיסב וכווית תא אוה שקבמ
 ־אמוהו קדוצ תמאב אוהש רבד״ל םיסב ןתמ םשל הנוילעה
 רקיבו ךיגרטמ לש וכוויתב קפתסה אל דלישטור ."יראטינ

 .דלישטור לש קנבב השרומ 6
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 תא שקיב אוה ,הניווב יסורה ריצהו יסורפה ריצה לצא םג
 םיריצה וחיטבה םנמאו ,םיאכדנה תבוטל הדעווב םתולדתשה

 .י ותשקבב דימתל

 םידוהיה תלאשו היצאזינאגרואירה תדעו .ו

 ־רואירה תדעו .המ־תדימס ירפ אשנ דלישטור לש וכווית
 העיגה ,תוסחה תומצעמ תשולש םעטמ המקוהש ׳היצזינאג

 .התדובעב החתפו אקארקל 1833 לירפא תליחתב

 רצחה־ץעוי ידי־לע תגצוימ היסור התיה וז הדעווב
 ךיסנה לש תיאשחה הרטשמב דיקפ רבעשל ,יקסרובוגנט
 יניעב דימת קזחומ היה יקסרובוגנט .ןיטנאטסנוק לודגה
 תא .רנביה לראק היה וריכזמו ,י ״0 80304 5618061״:־כ ומצע
 ןודאב — םירטסואה תאו ,קבנקרופ ןופ ץעויה גציי היסורפ
 לגילפפ לא ותעשב הוולנ ןורחאה .ןמהיל ורזועו לגילפפ ןופ
 הדובעב םג ועייס הדעווה ירבח םע .וקוראמל ותוחילשב
 הירטסוא םעטמ ץנרול .היסור םעטמ יקצ׳זאז םיטנדיזרה

 .היסורפ םעטמ׳ ןמטראהו

 לירפאב 10 םויב רבכו ,אקארקל הדעווה העיגה אל דוע
 בתכמב .2 ךינרטמ לא בתכמ היינשה םעפב דלישטור חלש
 םעטמ חובה־יפוימשכ ,וז העשבש" ,וינפלמ שקבמ אוה הז
 ,אקארק תישפחה ריעב םתדובעב וליחתה תוסחה תומצעמ

 ירבד המב 3 לגילפפ־ןופ ןוראבל חלשי םא יוארה ןמ הז אהי
 הליהקה דעו יניינע תא גציימה ■* שלזיימ ברה לע הצלמה
 _.״דואמ ליכשמו דואמ דבוכמ םדא אוהו

 םידוהיה תולאשמ תא איבהל לטוה שלזיימ ברה לע
 ויחאל וז דידב רוזעל ברה הוויק ךכו ,לגילפפ־ןופ ןוראבל
 ,דלישטור לש ותשקב תא םייק ךינרטמש המוד .םידוהיה

 .לגילפפל בתכמה תא ריבעה ןכש

 ושדקוה היצזינאגרואירה תדעו לש םינושארה תועובשה
 תקידבל דחוימ דעו םקוה יאמ תליחתב קרו ,הנכה■ תודובעל
 ־יסה. :ונמנ הז דעו םע .י תידוהיה הליהקה לש היתונלבוק
 ,יקסבוראד טאניסה לש ישארה ריכזמה ,יקסבשורימ רוטאנ
 .*רלדא בקעי "דבוכמה ידוהיה חרזאה״ו שלתימ רעב־בד ברה

 ןויכראה) 1832 סראמב 30 םוימ ךינרטמל דלישטור לש ובתכמ• 7
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 ־יזרהו םיראכימוקה תועיבקב ופתתשה דעווה תובישיב
 .7 6םידחוימ םילוקוטורפ וכרענ ולא תובישימו ,םיטנד

 איהו ,1833 יאמב 13 םויל הארקנ הנושארה הבישיה
 ,לגילפפ־ןופ ירטסואה ראסימוקה לש ךורא םואנב החתפנ

 ירטסואה ראסימוקה ראית הז םואנב .הדעווה ר״וי שמישש
 האצותכש ,ץיצו הדעווה לש התמקהל ועיגהש תוביסה תא
 1832 סראמב 22 םוימ תידוהיה הליהקה לש היתושקבמ

 ¬ולת תוביס תא םוקמב קודבל הארוה םיראסימוקה ולביק

 םשל .ןודנב תוטלחה לבקל ידכ ,תידוהיה הליהקה לש היתונ
 ־וקה וביכרה ,רתויב החוטבו הריהמ ךרדב וז הרטמ תגשה
 ־בתכ לש הדוקנו הדוקנ לכב ןודיש ,דחוימ דעו םיראסימ׳

 רידסיו ץיעיו ,תידוהיה הליהקה ידי־לע השגוהש הנולתה■
 ־נועמה םידדצל שי ןכש ,תוידדצ תוינפ אלל םיניינעה תא
 .הז דעווב םיבשויה םיגיצנ תידוהיה הליהקהו טאניסה םיניי

 רידסהל השקיב היצזינאגרואירה תדעווש ,אופיא ,המוד
 לע תעד תניתנ ךותמו תוידדצ תוינפ אלל ןיינעה תא
 .תונולתה:ונווכתנ םדגנכש הלא לשו םיננולתמה לש םהיקומינ

 הנולתה־בתב ארקנ ר״ויה לש החיתפה ירבד רחאל
40 6x16050 םיפיעסב ץיעל ושגינ וז הנושאר הבישיב דועו 
 .םינושארה םיפיעסה תשולשב — תונולתה לש םידחוימה

 ףיעס ארקוה הליחתמ :האבה הרודצורפה יפל דבע דעווה
 גיצנו טאניסה גיצנ ,םיטנדיזרה וא םיראסימוקה ,ףיעס ירחא
 תטלחה הלבקתנ ףיקמ חוכיו רחאלו םרבסה תא ונתנ הליהקה
 רוסיאה וניינעש ,8 ןושארה ףיעסה ארקוהש רחאל דימ .דעווה
 התעמו הנלשיו בוחרב םיתב קיזחהל םידוהיה לע לטוהש
 וב םיפתתשמה ןושארש ,חוכיו ררועתנ ,׳זיימי׳זק לכב םג
 ותימאלש ,ברה עבק וז הנולת רוריב םשל .שלזיימ ברה היה
 דע ה׳זוגדופב רשגמ קר הנלשיו בוחר ךשמתמ רבד לש
 בוחרה וליאו ,ישארה בוחרל הכילומה הנושארה תיווזל
 םשב ארקנ םיתב קיזחהל םידוהיה לע רסאנ ובש ישארה
 ויתוניפב ועבקנש םיטלשה יפל חיכוהל ןתינש רבד ,רחא
 תא ליבגהל שלזיימ ברה שקבמ ךכ םושמ תז בוחר לש
 אוהש רבד ,ומצע הנלשיו בוחרל םיתב תקזחה לע רוסיאה

 ,הז רוסיא לולכ ןהבש ,םידוהיה תונקת לש 22 ףיעס חורל

 הידראווגה לש הדסיימ ,(1631 — 1830) רבמבונ־דרמב ףתתשה 6
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 ¬חב םיתב־תולעבו הבישי־תוכז םידוהיל ןתנית ךכ ידי־לעו
 דעו ה׳זוגדופמ ךילומה ׳ישארה בוחרה לש םירחאה םיקל

 .םודארטס

 רבד לש ותימאלש ,יקסבוראד טאניסה גיצנ בישה ךכ לע
 המכו המכב ה׳זוגדופב רשגמ ךשמתמה ישארה בוחרה ארקנ
 ,ךכל ןווכתמ םידוהיה תונקת לש 22 ףיעס ןיאש אלא ׳תומש
 ץוח ולוכ בוחרב םיתב תקזחהל תוכזה ןתנית םידוהילש
 םידוהיה תונקת ןכש 1 שלזיימ ידי־לע ורכזוהש בוחר־יעטקמ
 התואש ׳תוסחה תומצעמ לש םיראסימוקה םתוא ידיב ונקתנ
 הנלשיו בוחר םדידלו ׳הז רוסיאב ימשר ןפואב וריכה העש
 ה׳זוגדופב רשגמ ךילומה בוחרה היה (!ט־ ־נ־ 1ג
 רבד ירה ,םיידוהיה םיתבה רכמ תייפכ ץינעלו .םודארטסל
 בוחרב םיניינב ויה אל םידוהילש ןוויכ ,ןיטולחל הנוש הז
 ןכש לכמו השראו תוכיסנו ירטסואה שוביכה ןמזב אל ,הז

 .אקארקב תישפחה הקילבופרה הדסונש העשמ

 ,רלדאו שלזיימ ברה ,תידוהיה הליהקה יגיצנש רחאמ
 ,םיראסימוקה וריעה ,יקסבוראד לש וירבד לע בישהל ולכי אל
 ןוויכ ,22 ףיעס לש יתימאה ונכותל עגונב קפס םוש ןיאש
 תדוקפ יפ־לע ,םידוהיה לע רסאנ הירטסוא ןוטלש ןמזבש
 בוחרב רחסמב קוסעל ,1802 רבמבונב 20 םוימ לשומה
 ורסא השראו תוכיסנל הכייתשנ אקארקש העשבו .הנלשיו
 ,1812 סראמב 19 םוימ יסקאסה ךלמה תדוקפב ,םידוהיה לע
 ששל הב םתבישי תוכז תא וכיראהו ל״נה בוחרב רוגל
 ,עבקנש ןמזה ןמ הלעמל הכשמנ וז הכראש אלא !םינש
 .1818 תנשמ היצזינאגרואירה תדעו לש היתוטלחהמ האצותכ
 ,הנלשיו בוחר לש ןוכנה גשומה תא שריפ אקארקב טאניסה
 ןשיה רשגה ןמ ךלהו בחרתנ 1812 תנשמ וצה ךמס לעש
 לכ ןיא ,רחא דצמ .ה׳זוגדופבש שדחה רשגל םודארטסבש
 וצה חא ליבגהל שקיב תונקתה לש 22 ףיעסש ,ךכל החכוה!
 ,בוחר לש דבלב ןטק םוחתל םיתב תקזחה רבדב םדוקה
 לש םיראסימוקה תבישיבש ׳הדבועה .דחוימ םש ול ןתינש
 ןמ אצויכ הנתינ 1817 לירפאב 14 םוימ תוסחה־תומצעמ
 בוחרב תיב קיזחהל תוכזה ,דלפסוקראמ ידוהיל ללכה
 ותואב רבכ רוסיאה תקדצ תא קפס םוש אלב החיכומ ׳היגלשיו
 ותקדצ תא תוארל םיראסימוקה ולכי אל ךכש ןוויכ .ןמז־קרפ

 .הז הנולת־ףיעס לש

 אוהו ,הנולתה לש ינשה ףיעסב ןויד םייקתה ןכמ׳ רחאל
 םידוהיה לע ולטוהש םיקדוצ־אלהו םילודגה םיסמה ץינע

 ונא םהמש ,ןיינע־יבורמ םיטרפ ףסא יסורפה ראסימוקה
 םיבייח םירצונ 27.700 התנמש אקארק תייסולכואמ יכ םידמל
 םמו ,דבלב םישגא 2296 םיקסע םמו ישיא םמ םולשתב ויה
 וליאו ,םיינלופ םינדלוג ףלא 25 ךסל עיגה םלושש םיקסע
 ומלש ,םיסמ םלשל וביוחש םידוהי 10.820 ךותמ םידוהי 2573
 רתיב םירצונ 88.368־מ :דועו תאז .םיינלופ םינדלוג ףלא 40
 10.400 לש ךס םמב םיבייחה םישנא 5450 ומליש תומוקמה
 שיא 390 ומליש םידוהי 3181 ימש דועב ,םינלופ םינדלוג

 ¬לופ םינדלוג 6507 לש ךס םיקסע־סמו ישיא־סמב םיבייחה

 ¬ורפסידה" לע קבנקרופ ריעה וללה םינותנה ךמס לע .9 םיינ
 היסולכואה ןיבל תירצונה היסולכואה ןיבש הלודגה היצרופ
 יוניש עיצהו ,"םיקסעה יסמו םיישיאה םיסמה ץינעב תודהיה
 ותעצה .םידוהיה תונקת לש 29 ףיעס דגונה הז ןויווש־יאב
 םידוהי םיחרזא לש הווש רפסמ לע תחא הסכמ ליטהל האב

 טאניסל ריכזיו אובי םא יוארה ןמ הז אהי ותעדלו ,םירצונו
 ןיינעב םירצונ ןיבו םידוהי ןיב אלמה ןויוושה ןורקע" תא

 .״29 ףיעסב לולכה ןורקע ,םיסמה םולשת

 לטוהש םמה םנמאש ,ךכב ודוה טאניסה יגיצנ םוקמ לכמ
 ,םירצונה לע לטוהש הזמ "רתוי תצק הובג" אוה םידוהיה לע
 זכורמ םידוהיה ידיבש ׳הדבועה תא ןובשחב איבהל שיש אלא
 םילודג םיחוור איבמהו רתויב בושחה רחסמה ןמ קלח
 ־מוכס הנידמה רצואל איצמהל וללה םיבייח ךכיפל .רתויב

 .םהיחוורל םאתהב םירכינ ףסכ

 תנקתהל דעונ הז םמ ירה ,"ילארמאק״ה סמל עגונבו
 םיאשונ ןתאצוהבש /זיימי׳זקב תוראב תקזחהלו ריעב תוכרדמ
 טנדיזרה רסמ ילאראמקה םמה ןינעב .דחאכ םירצונהו םידוהיה
 ריעה לש ירצונה עבורב :האבה היצמרופניאה תא יסורפה
 םיפסכ םילטונ םהמש ,םינוש "םיילראמאק םיסכנ" שי אקארק
 ¬בה תקזחהו תוכרדמה תנקתה ,ריעה יוקינל ,תואצוהה יוסיכל
 הדסונ ובש ןמזל דע ומליש םידוהיה וליאו ,תורוניצהו תורא
 ריעה רעשב רבעממיו תואקשממ םיסמ" תישפחה הקילבופרה
 1817 תנשב ומסרפתנש רחאל ולטובש ,״ (€20ק0\^6 1 1נ1־ג1זךח6)

 םוימ הטלחה םייסה לבק הז םעטמ .םידוהיה תונקת
 הנש ידמ םלשל םידוהיה םיבייח היפלש ,1817 רבמצדב 27
 תואצותה יוסיכל ודעונש ,םינלופ םינדלוג 6535 לש ךס
 הטלחהש ,ךכב וריכה תוסחה תומצעמ לש םיטנדיזרה .ל״נה
 טאניסה ןמ ושרדו ,םידוהיה תונקת חורל הריתסב תאצמנ וז
 רבדב לפיטש יפ־לע־ףא טאניסה לבא .הלא םיסמ לטביש
 לש םלוטיבל םייסה לש רתיהה תא לביק אל ,םיימעפ הז
 רחאל ומילשהלו ביצקתל םסינכהל היה סונא ךכיפלו ,םיסמה

 .תידוהיה הליהקה ןרק יפסכב ןכמ

 הבג אקארקב ןוטלשה ירה — טחמה־םמ קינעלו
 יפל םמ אוה ןיא רבד לש ותימאלו 63^01 םמ רותב ותוא

 המדא־תריכח םמ תניחבב אלא הקילבופרה תונוטלש תונעט
 ,םימודק םינמזמ דוע םידוהיה ןמ דימת הבגנש (16זז3§;עזת)
 םשב וארקנש ןילופ יכלמ י״ע םהל וקנעוהש םישרגמה דעב
 דוע והובגש הז םממו .םהלשמ ריע תיינב םשל 63^01

 .הכלמל טחמ־ימד ושעג ןילופ לש םימודקה הינמזמ

 ¬ל םיסמה ןודושש ,בישה לגילפפ ירטסואה ראסימוקה
 לבקתנ תד לדבה אלל תישפחה הנידמה יחרזא לע םתלטה

 םויבו ׳1817 רבמצדב 27 םויב אקארק לש םייסה ידי־לע
 טאניסהש המוד .קוחכ הז רבד םסרפתנ 1818 ראוגיב 5
 לודג םידוהיה לע סמה לטנ ןכש ,הז ןורקע יפ־לע גהנ אל
 דמעמל םיכייש םידוהיהש ,ןאכ עבקנ םאו .םירצונה לש הזמ
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 םיסמ םהמ תובגל טאניסה לובי ךכיפלו דבלב םירחוסה
 םינתוג םא ןכש .רחש הל ןיא וז העיבק ירה ,רתוי םיהובג
 יקסעמ םידוהיה לש תומועזה םהיתוסנכה לע תעדה תא
 לטוהש םמה רועישש ,ךכל דחא לכ םיכסי ,תשורחהו רחסמה

 .ידמ לודג תידוהיה הליהקה לע

 ,טחמה־םמו "ילארמאק״ה סמל עגונב לגילפפ לש ותעד

 לואשל שי לכ־ םדוקש ,התדו ,ולטבל םילדתשמ םידוהיהש
 דבלב םידוהיה םאו םה שממ לש םיסמ הלא םיסמ םנמא םא
 יפ־לע ןלטבל יוארה ןמ ירה ,רבדה ךכ םאו .םהב םיבייח
 ןורקעל קצומ סיסב שמשמה ,םידוהיה תונקת לש 29 ףיעס
 םיסמ יניינעב םירצונהו םידוהיה לש םהיתויוכז ןורוש

 .םיירוביצ

 לוטיב ןיינעב ירטסואה טנדיזרה לש םינושה ויקומינ לע
 תונוטלשש ,1822 רבמצדב 6 םויב טאניסה בישה טחמה־םמ
 ,1799־ו 1798,1797 םינשב ןודנב םיווצ ואיצוה רבכ הירטסוא

 ־םמש ,אצוי הלא םרוצ יפ־לע .הבישיל ואבוה םהיקתעהו
 ולוטיבל םידוהיה לש םתשקבו ,תועקרק־סמב בשחנ טחמה

 .התחדנ

 תבוטל ןיטולחל הרתפנ וז הלאשש ,ךכ לע ריעה לגילפפ
 הגוש הרוצב ןודנ "ילארמאק״ה םמה ןיינע .תונוטלשה
 םגה ,ולטבל הלכי אל ןוגראה תדעוו ׳ןיטולחל
 ןוויכו .1818 תנשמ וצב סייסה ידי־לע התע הז עבקבש
 ־אגרואירל הדעווה ינפב ואבוהש םיסמה ןיינעב תודועתהש
 תא תחא תורתוסה תודבוע לע תססובמ תיוושכעה היצאזינ
 ־אגרואירל הדעווה ןיא״ש ,לגילפפ ,אוה רובס ירה ,הינשה
 ומויקל וא ולוטיבל ,עירכמ דעצ םוש טוקנל תבייוחמ היצזינ
 הז ןיינעב הערבהה״ש ,ץעיימ אוהו ,"ילארמאקה סמה לש
 ־בופרה לש היצוטיטסנוקה יפ־לע לופית תקולחמב ימשה
 וגישה אל םיסמה ןורוש רושיאמ ץוחש אופא אצוי ."סקיל

 .טחמה־םמו "ילארמאק״ה םמה ןיינעב םולכ םידוהיה

 יפסכב ישפח שומיש רבדב הדעווב ןויד םייקתנ ןכמ רחאל
 םיפסכ תאצוה רבדבו ׳הלשממה תפוקב ודקפוהש םידוהיה
 ־תיב יכרוצל הנש ידמ םיינלופ םינדלוג םיפלא תרשע ךסב
 םינדלוג 5240 לש םוכסמ יוכינ רבדב ונד ןכ .ידוהיה רפסה
 ןידלוג 1540 ךסב םיסמ דעב ,תידוהיה הפוקה יפסכמ םיינלופ

 .תונלבקה ןמ הלשממל ועיגהש םיינלופ

 הז ידוהי ס״יבש ,שלזיימ ברה ריעה רפסה־תיב ןיינעב
 םירוהה .תובורמ תואצוה אלא תלעות םוש טעמב איבמ וניא
 ידומילש רחאמ ,םהידלי תא םשל תולשל םישייבתמ םידוהיה
 םיחינזמ ןכו ,ןכל םדוק היהש הממ םינוש וב םיגוהנה תדה
 ,עיצמ והירה ,הז רבד עונמל ידכ .1" תירבעה ןושלה דומיל תא

 תרהט לע ס״יבל ושדקוי הז ם״יב יכרוצל םיאצומה םיפסכהש
 םתוא םגו תינלופה ןושלה תא םג ודמלי ובש ,תירבעה

 1!םיירצונה רפסה־יתבב םיגוהנה םייללכה תועוצקמה
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 לש 43 ףיעסש ,יקסבוראד טאניסה גיצנ בישה ךכ לע
 ־ףאו ,םידחוימ םיידוהי רפס־יתבל ללכ ןווכתנ אל תונקתה
 דחוימ ידוהי ס״יב 1830 תנשב תונוטלשה ומיקה ןכ־יפ־לע
 ־יתבל םתוא וחלש אל םידליה לש םהירוהש ןוויכ /זיימי׳זקב
 רדעיה ךותמ םג רשפאו ,םייתד םימעטמ םירצונה רפסה
 0״,דיב לש ותילכת רקיע .תינלופה ןושלב תוקיפסמ תועידי

 ¬ומ/ילל םיידוהיה םיריעצה תא רישכהל אוה דחוימה ידוהיה

 .דחא לכל םיחותפ םהירעשש ,םיירצונה םיהובגה ס״הבב םיד

 ,םידוהיה ןיב הלכשהה תצפהל הברה עייסמ היה הזכש ם״יב

 ¬ב תידוהיה תדה ידומיל לע חוקיפ תונוטלשל רשפאמ היהו

 אלב ,12םיידוהיה םידמולמה תצלמהבש רזע־ירפס תועצמא
 היצוטיטסנוקב ועבקנש תונלבוסה תודוסי ךכ י״ע ועגפייש
 להנמ י״ע להנתמש ,הז ס״יבב תוכורכה תואצותבש ,ןבומ
 תידוהיה הליהקה תאשונ ,דתיה ׳םיידוהי םירומ ינש י״עו ירצונ
 איה המשא ףוס ףוס .רבדה השענ התבוטל ןכש ,דבלב
 ויתואצוה .םידליה ךוניח תא החינזהש רחאמ ,ולא תואצוהב
 1600 אלו הנשל םיינלופ םינדלוג 4800 תולוע ם״היב לש

 הנולתה־בתכב ןייוצש יפכ
 הגיצנ רלדא בישה יקסבוראד לש םיכוראה ויקומינ לע
 וליא תלעות איבמ היה ס״היבש ,ץיצו ,תידוהיה הליהקה לש
 ,הפי התלע אל םירומה תריחבש אלא ,הבוט ,דתיה ותלהנה

 .םייונישל תופצל היה יוארה ןמ וז הניחבמו

 אל לוקוטורפבו הדמע םיראסימוקה וטקנ אל הז ןיינעב
 לע תעד תניתנ ךותמ דבלב תויללכה תורעהה אלא ונייוצ

 .רתוי רחואמ דעומב ןורתפ

 ,יסורפה ראסימוקה עבק תונלבקה םמ יוסיכל יוכינה ןיינעל
 אבצה תואצוהל םמ־תסכמ אקארק לע הלטוה 1809 תנשבש
 לש םקלח היה וז הסכמב .םיינלופ םינדלוג 72.441 לש םוכסב
 תידוהיה הליהקהש ץויכ .םינדלוג 22000 וא 18.150 םידוהיה
 השקב השיגה איה ,וז הסכמ דימ קלסל התלוכיב היה אל
 איהש תובייחתה ךות הז םוכס לע בורעתש ריעה תפוקל
 הליהקה המליש םייתניב .תיבר ףוריצב םוכסה תא ריזחת
 דע תבייח הראשנ איהו ,םישורג הרשעו םינדלוג 17.131
 טאניסה .שורג יצחו םינדלוג 5369 לש ךס 1821 יאמ שדוחל

 .תידוהיה הליהקה ןרקמ וז הסכמ םליש

 ,םיניינעה לש וז תולשלתשה ורשיא טאניסה יגיצנשכ

 ־ר1פ ראיתש יפכ םיניינעה ךלהמש ,רלדאו שלזיימ ועידוה
 םירזוח םה ירה ךכש ןוויכו ׳ללכ םהל עודי היה אל קבנק

 .הנושארה הבישיה המייתסנ ךכב .םתנולתמ■ םהב

 ותושארב ,1833 יאמב 14 םויב המייקתנש ,היינשה הבישיב
 -ףיעסל רשא .םיאבה תונולתה יפיעס 7 ונודנ ,קבנקרופ לש

 ריבסה ,שלושמה תובוראה־סמ וניינעש ,יעיברה הנולתה
 ותוא םימלשמ תידוהיה הנוכשב םיתבה ילעבש ,קבנקרופ
 23 רמולכ ,אקארק ריעבש םירחאה םיתבה ילעבכ םמ

 םינדלוג 12־ו המוח־תיבב הבורא לכל םישורג 8־ו םינדלוג
 הבורא לבל םימלשמ תירצונה ׳ץימי׳זקב .ץע־תיבב הבוראל

 .25 ׳םע ,סש 12
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 לש הז קלח ןכש ,13 םישורג הנומשו םינדלוג 17 המוח־תיבב
 לבא .םיסמה תמוש המייקתנש העש רוורפ וב ואר ריעה

 יוארה ןמו ,הרידה־רכש לדג תירחסמה העונתה םש הרבגשמ
 םמ לש הווש הקולח גיהנהל — קבנקרופ עיצמ ךב — אופיא

 /זיימי׳זקבש םידוהיו םירצונ םיתב־ילעב ןיב הז
 םידוהיה לע םיצבור יכה ואלבש ,שלזיימ ריעה ךכ בגא
 ריכזה אוה .הנוכש התואבש םירצונה םירוטפ םהמש ׳םיסמ

 בקנו תובוחרה ףוציר ךרוצל תוטעומ־אלה תואצוהה תא
 ,חקפמ תקזחהל םיינלופ םינדלוג 300 לש יתנש םוכסב
 לע .םידוהיה לש םהיתובוחר ןויקנ לע דוקשל ודיקפתמש
 תובוחרה ףוציר םמש ,יקסבוראד בישה ולא תושדח תונולת
 .תיללכה ןרקה ןמ םיפסכב םישמתשמ הז ץינעלו ,לטוב רבכ
 לע דוקשיש חקפמב חרכה שי םייראטינאס םימעטמ■ לבא

 .ותקזחהב תאשל םידוהיה לעו ,םיידוהיה תובוחרה ןויקנ
 שלזיימ לש ותנולתב ונד אל בוש הלא רבסה־ירבד רחאל
 ,תונולתה לש ישימחה ףיעסב ןוידל ורבע אלא ,הז ןיינעב

 .םידוהיה םיתרשמה לע לטוהש סמה

 םינמזמ העד השרתשנ אקארק ידוהי ןיבש ,עבק יקסבוראד
 שמשי אלש דבלבו ינועב תויחל ידוהיל ול בטומש ,םימודק
 ־בואה לש התלדגה ויתואצות הז רבד .ותדלומ ריעב םירחא
 .םוקמה ינבמ אלש םיתרשמ לש םרז ידי־לע תידוהיה היסול
 םוקמה ינבמ םניאש םיתרשמ לש םאוב לע תושקהל ידכ
 םררועלו םירזב תורחתהה תא םוקמה ידוהי לע לקהלו
 לירפאב 14 םויב םסרפתנש וצב תונוטלשה ועבק ,הדובעל
 שדוח ידמ םלשל ךרטצי םוקמה ןב וניאש תרשמ לכש ,1829
 ןדלוג — תידוהי תקנימ לכו ,םיינלופ םינדלוג 2 ושדוחב
 ועבקנ הלא ףסכ ימוכס .הרטשמה ןרק תבוטל דחא ינלופ
 תעונת תא קודבל וילע לטוהש ,הרטשמה דיקפ ליבשב
 .אקארק ריעה לא אקארק ינבמ םניאש םידוהי לש הריגהה

 םידוהיה יכ רבדה ןוכנ םנמאש ,שלזיימ בישה ךכ לע
 ןאכ הנווכהש אלא ,םתדלומ ריעב תורש־תודובעב םיסאומ
 ברקב תשרשומ וז תונשייב ירה,׳ הגרדמה לפשב תודובעל
 תורש יולמל םירז םידוהי סינכהל חרכהל תמרוגו םידוהיה
 ,תוחפל ,ותיחפהל וא תורישה םמ תא לטבל עיצמ אוה ."יתיב
 ןיבש םיינעל הקדצ יכרוצל הז םממ תוסנכהה תא שידקהלו,

 םידוהיה
 ־וקהו ,םמה תא םייקל שיש ,םתעד תא וליג טאניסה יגיצנ
 תוכז תא םמצעל רומשלו רבדב ןייעל וחיטבה םיראסימ

 .ןודנב הטלחהה
 לש 22 ףיעס לוטיב וניינעש ,יששה הנולתה־ףיעסל
 ששל תואבסמ תקזחהל תונויכז קלחל שי ויפלש ,תונקתה
 לש טלחומה הלוטיבש שלחימ ריעה ׳י5 תוידוהי תוחפשמ
 שקבמ ךכיפלו ׳תוידוהי תוחפשמ שש לע ינוע איבה וז תוכז

 .תורחא תוחפשמ ששל הקינעהלו ,וז תוכז םייקל אוה

 .31 ׳טע ,םש 13
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 חסונ ןודנה ףיעסהש ,יקסבוראד עבק ותבושת ירבדב
 ןתינש שוריפל םינפ םושב םיכסהל ןיאש ,ךכ לכ רורב ןפואב
 תוחפשמ ששל תונויכזה תקולח ץינע .שלזיימ ידי־לע ול
 תנגראמה הדעווה ידי־לע רכוה םיוסמ ןמז־קרפלו תוידוהי
 -סנש העש ,תוחפשמ שש תוחפל םייקל השקיבש םושמ קר
 לבא .תובורמ תוידוהי תוחפשמ לש ןתסנרפ רוקמ םתת
 םיוסמ ןמז־קרפל תנגראמה הדעווה ידי־לע הנתינש הדוקפה
 םיטנדיזרהשכ .1823 ילויב 29 םוימ וצה םוסרפ םע הלטוב
 אל בוש ,יקסבוראד לש וירבד תא ורשיא יקצ׳זאזו ץנרול

 .ותוא וחדו הנולתה ףיעסב קודיצ םיראסימוקה ואצמ
 בוריס רבדב הנולתה לש יעיבשה ףיעסה ארקנ ןכמ רחאל
 20 ףיעס פ״עש ,םידוהיה םתואל האבסמ תקזחהל ןויכז ןתמ
 אלל תויחרזאה תויוכזה לכמ תונהיל םה םיאשר תונקתה לש
 ־ור דחאב רבודמהש ׳ןעט יקסבשורימ רוטאניס .הלבגה םוש
 רמצל ר״חיב לעב היה םג ,ןתשפ תורוחסב קסעש ,דלפנז
 לבק תונקתה לש 28 ףיעס ךמס לעו ,םידבוע הברה קיסעהו
 לעו רחסמה לע רתיו ׳ולא תויוכז גישהשמ לבא .חרזא תויוכז
 ־ל השריש ,השקבב טאניסל הנפ אוה .האבסמ חתפו ר״חהיב
 אקארק ריעה לא תידוהיה הנוכשה ןמ ותאבסמ תא ריבעהל
 רוסיאה ףוקיע ךכב האר טאניסה .ויחוור תא לידגהל ידכ
 תונעיהל בריסו ריעב תואבסמ קיזחהל םידוהי לע לטוהש
 ¬חרזא תויוכז גישהש ידוהיש ,ידיחיה הרקמה והזו .ותשקבל

 .ךכב תוכורכ ויהש תובוטה לכמ הנהנ אל תוי

 ואבוה רדסה יפ־לעו ׳וז הנולת םג וחד םיראסימוקה
 ¬לשה תשירדב וגד הליחת .תונברה ןיינעב תונולתה וישכע
 ,תינלופה ןושלב הניחבב ודמעי םייטרפה תדה־ירומש ,תונוט
 םיכירצ דבלב םינברה הנולתה ישיגמ תעדלש יפ־לע־ףא

 .תונקתה לש 3 ףיעסל םאתהב הלא םירומ לע חקפל
 הקיחרמו תדה לע הדיבכמ״כ וז הדוקפ האר שלזיימ

 תואיקב שרוד תידוהיה תדה דומיל ,ותעדל ."תכל דואמ
 ול ןיא ךכל ומצע שידקמה לכש ,ךכ לכ הבורמ הדיקשו
 ףקות ןתיל םישקבמ ויה וליא .תרחא ןושל דומילל תוהש
 דומלל םהל ןתינ אלש ,םירגובמ םישנא הברה ויה ,הדוקפל
 שגרומ היה ,רחא דעמ .םויק יעצמא אלב םיראשנ -הרז ןושל
 תדה תא הנכסב דימעמ היהש רבד ,תד ירומב רומח רוסחמ
 םידוהיה !ודה־ירומ תא ררחשל חרכה שי ךכיפל .תידוהיה

 .תינלופה ןושלב תוניחב תבוחמ

 ,יקסבוראדו יקסבשורימ ףקותב ואצי וז הנקסמ דגנכ
 וא ,"ריןלהב" םיארקנהו םידוהיה תדה־ירומ יכ" ,וחיכוהש
 ייח לודגה םבורב םייח ,(אנכוד־שיר) "ר9לב" :רוציקב
 םע ףותיש לכ םהיניעבו ,יללכה רוביצה ןמ תושירפ
 םידמלמ 10 תיתדה םתואנק תאו ,אמט רבד םירצונה
 הער עונמל בייח ןוטלשה ."םהידיל םירסמנה םידליה תא םג
 םיליכשמ םישנא ידיל תדה ידומיל תא רוסמיש ידי־לע וז
 תדה ירומ םא קר ירשפא הז רבד .תואנקמ םיישפחו רתוי
 ינבמ השירדה .תינלופה ןושלב הניחבב דומעל םיבייח ויהי
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 הנושארו שארב ודיקפתמש ,ןוטלשה ידי־לע םינגומה הנידמה
 השירד ,הנושל תא ועדיש—ידוהיה רעונה ךוניח לע חקפל
 יפב ,תידוהיה תדל תקזמ הניאו הדיבכמ הניאש יאדו וז

 .שלזיימ ראתל שקיבש
 לש ותימאלש ,םתעד תא םיראסימוקה וליג הז ןיינעב
 טאניסה תא ועינהש םיקומינה לע חוספל םיצור םה ןיא רבד

 וטילחיש אלב — םה םירובס לבא ,ל״נה הדוקפה תא איצוהל
 דע יהשלכ הכרא תדה־ירומל תתל שיש — רבדב תיפוס

 .הניחבב דומעל םיבייח ויהיש
 די־לע ןמגרותמ ץינעב הנולתה לש אבה ףיעסב ונדשב
 םגרתל (א) :אוה ןמגרותמה דיקפתש שלזיימ ריעה ,תונברה
 ינינעב תירבעב ברה ידי־לע םינתינש םייתדה ןידה־יקספ תא
 םיאושנל רתיה ןתי אלש ,ברה לע חוקיפ םייקל (ב) ;תדה

 ,וישכע .וחוקיפ אלב יתד השעמ השעי אלש ,ללכבו ,םירוסא
 ןיא בוש ,בותכו אורק ,תינלופה ןושלה תעידיב בייח בר לכש
 ¬גרותמ תועצמאב ליעפהל ושקיבש חוקיפה .ןמגרותמל םוקמ

 ,הרוה םינש הרשע־הנומש לש ןויסנהש יפל ,ללוש ךילוה ןמ

 ¬יה ןיבמ רתויב םיעורגה םישנאה ונמנ םינמגרותמה םעש

 םחי וליגש דבלב וז אל הלא םינמגרותמ .םירמומה םידוה
 וב ולטנש אלא ,ערב שומיש לש השעמ לכל תונלבוס לש
 וליטיו םינברה תא ועיבשיש ,אופיא ,בטומ .ליעפ קלח םג
 ךכיפל .ערל שומיש לש השעמ לכל תישיא תוירחא םהילע
 — ויקומינב ןוטלשה ריכי םנמא םא — שלזיימ ץיצמ

 ןיד־תיב רפוס אובי ומוקמבו ,ןמגרותמה תרשמ לטובתש
 .ול ףופכ אהיו ברה ידי־לע רחבייש

 ראיתש רואיתה תונמאנב ודוה יקסבוראדו יקסבשורימ
 םיראסימוקה ורשיא ךכיפלו .ויתועצהל ומיכסהו ,שלתימ ברה
 חרכה שיש ׳ךכ לע םתעד תא ונתנ דחוימב .ויתונקסמ תא
 ¬יאב טאניסה ןכש ,ןמגרותמל עגונב תדחוימ הדוקפ איצוהל

 .בצמה יונישב ךרוצה לע דמע לירפאב 29 םוימ ותרג

 תוריחבה לע ךמתסהש ׳הנולתה־בתכ לש ירישעה ףיעסה
 םייקל רשפא-יאש הארה ׳1832 תנשב ברה לש תונורחאה
 ־ידומל רומגל ברה בייוחמ ויפל ,17תונקתה לש 8 ףיעס

 .תושורדה ם״יב תודועת לבקלו היסנמיג

 ,הדבועה לע שלזיימ עיבצה הז אשונ לע בסנש חוכיווב

 ,דמעומ םוש ומצע עיצה אל ברל תונורחאה תוריחבבש

 החכוה וז ירהו .ונתוהש םיאנתה רחא אלמל היה לוכיש
 ךייתשמ ברהש ,ךכב ןוטלשל ויד •8 ףיעס לוטיבל תקפסמ
 ןוטלשה תא איבמ 8 ףיעס .ותדע ינב ןיבש םידמולמל
 םיכמסומ םידמעומב רוסחמ ךותמ ןכש ,הכובמב יאקארקה
 תא דגונ אהי ץטלשהש וא בר תריחב רשפואת אל ברל
 םידמעומה תאמ שורדל שלזיימ עיצמ ךכ םושמ .הזה ףיעסה

 .תינמרגהו תינלופה ןושלב תפטוש הביתכו האירק ברל

 וטילחה ,שלזיימ לש ותעצהל וטנ טאניסה יגיצנש ץויכ
 .הבישיה המייתסנ ךכב .וז העצה לוקשל םיראסימוקה

 .1833 ינויב 20 םויב המייקתנ הדעווה לש האבה הבישיה

 היסנמיגב דמל אוהש תודועתב חיכוהל ברה בייח ,דז ףיעס יש־לע 17

 שארב בשי יקסרובוגנט יסורה ראסימוקה לש ורדעיה תמחמ
 .לגילפפ־ןופ ירטסואה ראסימוקה הבישיה

 תריגס וניינעש ׳11 הנולתה־ףיעס תאירקב החתפנ הבישיה
 ¬יה לש םרוקיב תבוחו םיירוביצה םיידוהיה רפסה־יתב לכ

 הנתיב אל םהבש ,םיינוריעה רפסה־יתבב םיידוהיה םידל
 ,ריעה יקסבוראד .תידוהיה תדה דומיל לש תורשפאה םהל

 יפ־לע ןכש ׳ןיטולחל םסובמ וניא הנולת לש הז ףיעסש
 תנשב ,׳חימי׳זקב טאניסה םיקה תידוהיה הליהקה לש התשקב
 תא ודמיל ובו דבלב םידוהי םידליל דעונש ם״יב ,1830
 םאתהב ןה ןוטלשה תופיאש לכש ,עבק אוה .תידוהיה תדה
 םיננואתמ םידוהיה וליאו ,תידוהיה הליהקה לש הנוצרל
 דצמו ,התע הז דסונש ס״היב לע ,דחא דצמ ,םתנולת־בתכב

 .הזכ ם״יבב רוסחמ לע םילבוק םה רחא

 ונתינ הנולתה־בתכבש .שלזיימ ןייצ ולא תורעה רתאל
 וב רזוח אוה ךכיפלו ,םכרוצ יד םיקיודמ םניאש םיטרפ
 ,12 ףיעסב ןוידל ושגינ ךכש ןוויכ .הנולתה לש הז ףיעסמ

 םחוקיפל םיירוביצה םיידוהיה םיניינבה לכ תריסמ רבדב
 .(םיטיווה) םירתכומה לש

 םידמוע םיירוביצה םיניינבה לכש ,וריהבה טאניסה יגיצנ
 םיניינבהש ,הרוה ןויסינה ןכאו .םיטיווה לש םחוקיפ תחת
 הלהנה לש החוקיפ תחת ויהש הדימב ,םירוביצה םיידוהיה
 םה םיחינמ׳ וישכע וליאו ,רתויב עורג היה םבצמ ,תידוהי

 ,דתיה תידוהיה הליהקהש ,ןוכנ הז ןיא .ןיטולחל תעדה תא

 םניא םיטיווה ,רבד לש וכופיה !תואצוהב ךכ םושמ הסומע
 .םלמע דעב רכש םילבקמ

 הנולתה־בתכבש ריבסה שלזיימ .תאז ורשיא רלדאו שלזיימ
 .םכרוצ יד םיקייודמ םניאש םימייוסמ םייוטיב ובברתשנ

 לש הנבה םתגאדב תידוהיה הליהקה הריכמ ,רבד לש ופוסב
 איהש אלא ,םיידוהיה םיירוביצה םיניינבה תקזחהל תונוטלשה
 ריכהל איה התוכזש ןויכ ,תויוצעייתהב קלח לוטיל תשקבמ
 תאשונ איה םא קרפה לע תולועה תועצההו תוינכתה תא
 םגש ,יקסבוראד בישה ךכ לע .ךכ םשל תושורדה תואצוהב
 םעפ ףא האב אל הליהקה תלהנהש אלא ,ונענ וז הלאשמל
 תא רידסהל אופיא םיחרכומ ויה תונוטלשה .תויוצעייתהל
 ,דתיה אל ןכ אל םאש ,הליהקה לש התמססה אלב ףא ןיינעה

 .השעמ ללכל םעפ ףא העיגמ

 רוחבל עיצהו יקסבוראד לש וירבד תקדצב ריכה שלזיימ
 ירבחש רחאמ ,רכש לבקיש םיניינבה יניינעל ידוהי חוכ־אבב
 םידבוכמה םע םה םינמנש פ״עא תידוהיה הליהקה תלהנה
 םהיניינעב םידורט םה םוקמ לכמ ,הליהקה ישנא ןיב רתויב
 הברה עדויה ,דלפסוקרמ רחוסה לש ומשב בקנ אוה .םייטרפה
 ומיכסה םדצמ םיראסימוקה .היינבה יניינעב אצמתמו תונושל
 ¬עייתהב תידוהיה הליהקה לש הפותיש תא רשפאל שיש ׳ךכל

 לש ותעצה לע טאניס,ד יגפב ץילמהל וטילחהו תוינכתבו תויוצ
 תוכורכה תואצוהב אשת תידוהיה הליהקהש ׳יאנתב שלזיימ

 .וז הרשמ רשפאי בצמהו ,הגיצנ תקזחהב

 ־בתכ לש 13 ףיעס ןודנש העשב ררועתה ךורא חוכיו
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 לש ושוריפ תבחרה דגנכ הליהקה הלבק הז ףיעסב .הנולתה
 םוש איצוהל לוכי ברה ןיא ויפלש ,תונקתה לש 6 ףיעס
 לע םג ותוכמס הבחרוה אל הז ףיעסב .םיטפשמב ןיד־יקספ
 ־יסהש ׳ריהבה יקסבוראד ."תד יעדוי" תניחבב םהש םישנאה
 שומיש עונמל ידכ ,הז רוסיא 1816 ילויב 30 םויב ליטה טאנ
 ואיצוהו םיטפוש תויוכמס םמצעל ולגיסש םינבר דצמ הערל
 ,"דומלתה לש םייטארקואיתה תונורקעה יפ־לע" ןיד־יקספ
 ראשב ושמתשה ןכו םישנא לע םרח וזירכה תופוכת םיתעלו
 6 ףיעסבש ןוויכ לבא .םהיתולועפ םוחתב הז ןיממ םיעצמא
 ,דבלב םינברב אלא "תד יעדוי״ב רבודמה ןיא תונקתה לש
 רוסיאה תא 1830 רבוטקואב 21 םויב טאניסה לטיב ךכיפל
 םשל ,ןכ־יפ־לע־ףא .תוררוב לש ךרדב "תד יעדוי" לא תונפל
 ¬וחה תוילאמרופב שמתשהל חרבה שי תויוררובל ףקות ןתמ
 ,רוסיאה לוטיב לש הזכ וצ ריכמ וניאש ,עבק שלזיימ .תיק
 ןמ ותעדל םלואו ,הנולתה רקיע תא ריסהל ידכ וב שיש

 םיראסימוקה .תוררוב לש ךרדב עירכהל ברל השרויש יוארה
 .הדוקפה לש הפקות תא ורשיאו ותעד תא ולביק אל

 ןיינעב םירחאה הנולתה יפיעס תשולש ונודנ ןכמ רחאל
 ןויווש תקנעהו תידוהיה היסולכואה לש הינוע ,המדא תדובע

 .י8 אקארק ידוהי לכל תויוכז
 םידוהיהש תירקיעה הביסהש ׳שלזיימ ריעה ןושארה ןיינעל
 תריכחב תולבגהב הצוענ ,המדא תדובעב םיקסוע םניא
 ידכ םהב ןיאש ,םיגרומ 10 לש עקרק תקולח .תומדאה
 הניא — רבד יעדוי םיעבוקש יפכ — םהילעב תא סנרפל
 תא לטבל" אוה שקבמ ךכיפל .הריתי הדיקש ררועל הלוכי
 עובקל וא ותדע ינבל תועקרק תולעבל עגונב תולבגהה לכ

 ."תוחפל םיגרומ 25 לש םומיסכאמ

 םידוהיה לש םבוריס תא וקמינ טאניסה יגיצנ םלואו
 אלא שלזיימ לש וירבסה יפ־לע אל ,המדאה תדובעב דובעל
 ןוכנה אוה ךפיהה ירהש .השק הדובע דובעל םנוצר־יאב
 עבקנש יפכ ,עקרק לש םיגרומ 10 — טאגיסה יגיצנ ונעט —
 תוירופה היתוביבסב ןיטולחל םיקיפסמ ,תונקתב םידוהיל
 לש תוחפשמ הברהש טרפבו ,החפשמ לכלכל ידכ אקארק לש
 םימייקמ םה ןכ־יפ־לע־ףאו םיגרומ 4־מ רתוי םהל ןיא םירכא
 לש םתוינע תא תיחפהל דימת דקש טאניסה .םמצע תא
 ךכיפל .המדא תדובעל םררועל השעש םיצמאמב םידוהיה
 ,הנידמהו היסנכה לש תולחנה תרדסה םע ,ותעשב עבק
 תומדאה לש שילש הדובעל ונעייש םידוהיה ןיב וקלחיש
 וא 5 תונמל היה רשפא ישוקב םלואו .הריכחל תודעוימה
 דחא ףאש אלא דבלב וז אלו ,המדאה תדובעל םידוהי 6
 תורוקמ םהל ויה .וידי ומב המדאה תא דבע אל םהמ
 דובעיש דחא ידוהי אצמנ אל הקילבופרה לכבו ,םינוש הסנרפ

 ־מ.דו היסנכה לש תולחנה לכ וקלחתנש וישכע .המדאה תא
 הנתינש תוכזב םידוהיה ושמתשה אל הנש 15 ךשמבו ,הניד
 רשא ,תומדא ונקיש םידוהי ואצמייש ,חינהל ןיא ,םהל

 ־יפ־לע־ףאו .המדא תדובעב וקסעיו ,דואמ ורימאה ןהיריחמ

 .םדוקה קרפב תוסרפב ךכ לע ןייע 18

 ןוטלשה טוקני — יקסבוראדו יקסבשורימ וחיטבה — ןכ
 הגשוה אלש הרטמה תא גישהל ידכ ,ודיבש םיעצמאה לכב

 םידוהיה לש םתנווכה :איהו ןוטלש םוש ידי־לע וישכע דע
 דע ונקש ןויסינה יפ־לע ןודל םא םלואו תמדאה תדובעל

 .וז תינכת שומימב תווקת הברה תולתל ןיא ,וישכע
 יגיצנ לש הלא םירבד רותסל לוכי היה אל שלתימש ןוויכ
 ,טאניסה לש ותערכהל הז ןיינע םיראסימוקה וריאשה ׳טאניסה
 הנושארה תנגראמה הדעווה״ש ,ךכ לע ובל־תמושת תא ונפהו
 ןיאש תעדוי איה ןכש ,תומדאה תשיכר תא הליבגה
 תששוח איה ךכיפלו ,המדא תדובעל םיטונ םידוהיה
 אהי ,המדא תדובע אוהש ,הסנרפה לש ירקיעה ףנעה אמש
 תא אבהל םג םייקל םיראסימוקה ושרד ןכ־ומכ ."חנזומ
 הז רוסיא יחרכה םתעדלש ׳םירפכב ש״יי תרצות לע רוסיאה
 םילטבמ ויה וליא .םידוהיה םיבשוי םהבש תומוקמה לכב
 היהו תירסומ הדיריל םרוג היה רבדהש םה םיענכושמ ,ותוא

 .תירפכה היסולכואה לע הערל עיפשמ
 ¬נהה תורמל החדנ הז הנולת־ףיעס ףא :רבד לש ורוציק
 ברקב תכלוהו תרבוגה תוינעה ץינעלו .תובורמה תוקמ
 ךכל הביסהש ,ותעד תא יסורפה ראסימוקה הליג ,םידוהיה
 םידי־תכאלמ וליאכש ,תומודקה םהיתועדב רקיעב הדוסי
 ,תוכאלמ המכו המכ שיש ,עבק אוה .םדאה ךרע תא הליפשמ
 ,תורגנ ׳תואנב :ןוגכ ,ןהב קוסעל םיצור םידוהיה ןיאש
 םיקמחתמ םהו ,תורחא תושק תוכאלמו תורגסמ ,תוחפנ
 ,םייטרפו םיירוביצ םינגב ,םיכרד תנקתהב תימוי הדובעמ
 ,אופיא ׳אלפיי אל .םימ תאבהב וליפאו ,םתדלומ־ריע יוקינב
 תולובגה םוצמצמ האצותכ רחסמה תחפ דחא דצמ םאש
 ירה ,הסנרפ יפנע המכו המכב קוסעלמ םיענמנ םידוהיהו
 םיבייח הז בצמ עונמל ידכ .םיינעה לש םרפסמ ךלוהו לדג

 .תומודקה םהיתועדמ לכ־םדוק רטפיהל םידוהיה

 ,חצמ ףיסוהו םירבסהה תקדצ תא שלזיימ עבק בר רעצב
 ¬פאה לככ םילדתשמ םידוהיה ןיבש םידימאהו םיליכשמהש
 ,דבלב וז אלו !הכאלמב הנקוסעת תוינעה תובכשהש ׳רש
 תצפהל הרבח" םג םיקהל םידמוע ןורחאה ןמזבש אלא
 .ירפ אשת תאזכ הרבח תמקהש תווקל שיו ,"הדובעה ןויער
 ערה תא עונמל םתוכמסמ ןיאש ,םיראסימוקה ובישה ךכ לע
 דבלב םיצילממ םה ךכיפלו ׳איהש הארוה וזיא תועצמאב
 ¬בש לככ השעיש ,תידוהיה הדעה שארכ שלזיימ ברה ינפב

 תא ותדע ינב לש תוכומנה תובכשה ןיבמ רוקעל יתלוכי
 .הדובעל םביהליו תומודקה תועדה

 חוכיו ררועתנ תויוכז יוויש ןתמ רבדב ןוחל ועיגהשכ
 הלשממ םושש ,ותעד תא הוויח יקסבשורימ רוטאניסה .רע
 אלו רתוי הלודג תטלבוס תדימ םידוהיה יפלכ התליג אל
 ןאכ ירהש !אקארקב ןוטלשה השעשמ רתוי םהילע הנגה
 ומייקי םא ,חרזא תויוכז גישהל םידוהיה םילוכי אקארקב
 ידכ ועבקנ הלא םיאנת .1817 תנשמ תונקתה לש םיאנתה תא
 ךכיפלו ,היצאזיליביצה ישמשמ םתושעלו הדובעל םצירמהל
 תצקמב ליבגהל ןוטלשה היה בייח ,תמא ."םניינעמ הז ירה"

 םיבשותה לע ןגהל ךרוצ היהש ןוויכ ,םחוהיל תונלבוסה תא
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 ירצונה רחסמהו תשורחהש ׳ךב ידיל איבהל אלו םירצונה
 ירהו .היסולכואה לכמ שילש םהש ,םידוהיה ידי־לע ועגפיי
 ¬ותה לא וברקתי םידוהיהש ,ךכל הנווכתנ ןוגראל הדעווה-

 תייוכז ולבקי תעדו הלכשה ונקיש םתואו ׳םירצונה םיבש
 תוכזה ,םייסה יריצ תריחבב תופתתשה ןוגכ ,תובחרנ
 ריעה יקלח לכב םיתב ןכו םירפכב תולחנ תקזחהל
 וללה תויוכזה לכ תורמל לבא .םהב בשיל תוכזה םגו אקארק
 ¬שהש םיטעומ םידוהי אלא ויה אל ,ןגישהל השק היה אלש

 חורמו םבלב קומע ונניקש תומודקה םהיתועדמ וררחת
 ףיעסבש םיאנתה לע לקהל יוצר אל .םהב המעפש תויתתיכה
 התיה ךכ ידי־לעו ליאוה ,םלטבל םג המו ,תונקתה לש 28
 םתלכשה תמרה איהו תונקתה לש הנוילעה ןתילכת הלטב

 .םידוהיה לש

 ךכרל ךרוצ םיראסימוקה ואר אל הז תעד־יוליג ךמס־לע
 .תונקתה לש תומייוסמה תוטלחהה תא לטבל וא

 ,םייסב גוציי רבדב תידוהיה הליהקה לש התשקב ץינעלו

 ¬קה ידי־לע ורחבייש םיירצונ םיריצ לש םתועצמאב וליפאו

 בוטהו שדחה רטשמה, יפלש ,םיראסימוקה וריהבה ,הליה
 ¬ינואהו הרומכה ןמ ץוח ,דוגיא םוש ,וישכע גהנויש רתוי

 לש התשקב תדגונ דחא דצמ .םייסב גצוימ וניא ,הטיסרב
 הניא התעיבת רחא דצמו ,היצוטיטסנוקה חור תא הליהקה
 ,הז אירטו־אלקש וליפא :ןכ לע רתי ,ןויסינה .תססובמ

 תא אכדמ אוהש ,ךכב ןוטלשה תא םישאהל ןיאש חיכומ
 ־נוקבש תונלבוסה חור תא ףקוע אוהש וא ,םידוהיה םיביתנה

 .תונקתה יפ־לע םידוהיל תועיגמה תויוכזה תאו היצוטיטס

 היפלש ,1833 סראמב 6 םוימ תרגיאה שמשת היינש החכוהו
 אקארקב םידוהיה םיבשותה ליבשב םיקהל טאניסה ןווכתמ
 קלסל ידכ ,הכאלמ־ישנא לשו רחסמ־ישנא לש דחוימ דוגיא
 ¬סמה דוגיאל םידוהיה לש םתמישרהב םיכורכה םיישקה תא

 .םירצונ הכאלמ־ילעבל םהידלי תריסמבו ירח

 ,םידוהיה לש וז השקב םג התחדנ ולא תוקמנה ךמס לע

 חלשנש הגולתה־בתכ רבדב תויוצעייתהה ומייתסנ ךכבו
 .1832 סראמב 22 םויב תוסחה תומצעמל

 ־וקהש ,ןיחבהל היה ןתיב תונושארה תובישיה ךלהממ רבכ
 לש םהיתונעט תקדצב ריכהל םתעדב היה אל םיראסימ
 לכב ,רבד לש וכופיה .הנולתה יפיעס לכב םידוהיה
 טבמ־תדוקנמ ואצי םה ,תוינורקעה ,תובושחה תולאשה
 ובשחתה ךרע־יתוחפ םיניינעב קרו ,ידוהיה ןונקתה לש
 םידוהיה םיגיצנה םג םלואו ,םידוהיה לש םהיתועיבתב
 1 טאניסה יגיצנ לש םהיתועד לע ץרמב וביגה דימת אל

 יבגל תונלבוס חור רודח טאניסה יכ םהיתורהצה תורמלש
 םהש םשורה היה .ולש םיסרטניאל לכ םדוק גאד םידוהיה
 ־יגב לש םיסרטניאה תא גצייל תקפסמ הדימב וננוכתה אל
 רפסה־תיב תלאשב ונדש העשבש ,רבדב ןיינע שיו .םתדע
 ביגה אל לבא ׳םידוהיה לש םתעד תא שלזיימ םנמא אטיב
 ברקב םידוהיה תא עימטהל טאניסה לש ויתויטנ לע ללכ
 ־תיב תלאשב רקיעבו ,וירבסה לכמ .םיבשוי םה ובש םעה
 ןמ וחור־תרומ תא רוריבב שיגרהל קר היה רשפא ,רפסה

 תויוכז ןתמב ךורכ היהש ,ךוניחה םוחת תא ןלסל היטנה
 .םידוהיה לש םתולדב רבדב תטלחומה ותדימע תאו ,וב יולתו

 הבורמ רמוח לולכ םיראסימוקה לש ולא תויוצעייתהב ,ןכא
 תרכהלו הפוקת התואב םידוהיה לש םיימינפה םהייח תרכהל
 תלאשב דחאכ םידוהיה לשו תונוטלשה לש םהיתופקשה
 ולשכנ ,םוקמ לכמ .רכו המדאה תדובע ,ידוהיה ךוניחה
 ,תבשונ חורה ןכיהל וארשמ םידוהיה םיגיצנה .םינוידה

 .ליצהל ןתינש המ ליצהל ושקיב

 השקבב תולולכ ויהש ׳תולאשמו תונולת המכו המכש ןוויכ
 הליהקה הרביח ,ולבקתנ אל ,הכלהכ הכרענ אלש הנושארה
 20 םויב םיראסימוקל שגוהש ׳ינש הנולת־בתכ תידוהיה

 םיליפ ר״ד ידוהיה אפורה שיגה ךכ לע ףסונ .1833 יאמב
 הבישי תוכז רבדב ׳יאמב 17 םויב ,תדחוימ השקב ידנוב
 ־וקה דימ ורסמ ידנוב ןיינעב .תירצונה ׳זיימי׳זקב וליבשב
 לש היינשה השקבב ןויד ךרוצל לבא ,ח״וד טאניסל םיראסימ
 תדחוימ תיעיבר הבישי 1833 ינויב 26 םויל הארקנ הליהקה

 ."תילארשיה הליהקה לש היתונולת תקידבל הדעווה" לש

 תידוהיה הליהקה לש היינשה ה״ינ&ה .ז

 םיפיעס 10 וללכנ 1833 יאמב 20־מ ינשה השקבה־בתכב
 ¬וח רדסה ,תירצונה ׳זיימ׳זקב רוגל םידוהיה לש םתוכז ןיינעב

 רודיס םע רשקב םיידוהיה ס״הבב חופיט ,הליהקה לש היתוב
 םידוהיה לשתויחרזאה םהיתויוכז תשיכר ,ללכב ךוניחה יניינע
 המיכ דועו ,ריעה ינבמ םניאש םידוהי לש םהיאושנ ,םירואנה
 .דבלב יביטארטסינימדא יפוא ןהל עדונש ,תולאשמו המכו

 רבכש תולאשמה תבחרה אלא ,הנולת־בתכ הז היה אל םעפה
 ,וללכנ השקבה לש לודגה הקלחב .הנושארה השקבב ועבוה
 הארנש יפכש ,םיינכט־םייביטארטסינימדא םיניינע ,רומאכ
 ,הדעווה לש היתויוכמס תרגסמב ללכ וללה ויה אל ןלהל

 ,דתיה הז השקב־בתכב םירבדה תמיענש ,ןייצל שי םלואו

 םשור םג הריאשה אל ךכיפלו ,השולח תונע לוק תניחבב
 .רכינ

 רוסמנש יוארה ןמ ,הדעווב םינוידה ביט לע דומעל ידכ
 הליהקה השקיב הליחת .השקבה־בתכ לש קיודמה ונכות תא
 תוכז ׳1829 תנשב ידוהיה דעווה לש ותשקבכ אלש ,תידוהיה
 לש תורשפאו רחסמל תובז םגו תירצונה ׳זיימי׳זקב הבישי
 תוזוחא ןכו תירצונה ׳זיימידקב םיתב תריכשו תולעב ,הריכח
 הטריפ םהבש ,םיפיעס הרשע וגייוצ וז המדקה רחאל .םירפכו

 .היתולאשמ תא הליהקה

 היצזיטרומא ךרוצלש ׳הליהקה לש היתובוח ןיינעל (א)
 םשב ארקנש דחוימ םמ — ירטסואה ןוטלשה ןמזב רצונ
 םיטפשמ םימייקמו םינויד םיכרענ ץידע ,ג
 אצי הלא םיטפשמ לש םהיתואצותבו ,תידוהיה הליהקה דגנ
 ןכשמלו תובוחה תא םלשל הליהקה תא בייחמה ןיד־קספ םג

 ¬ראמה הדעווה לש התטלחה ךמס לעש יפ־לע־ףא היסכנ תא

 םישוגה׳ םיכירצ ויה 1818 סראמב 3 םוימ הנושארה תנג

 ,רשבה סמ 1
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 ¬קה תשקבמ ךכיפל .השראווב הבשומש הדעווה לא תונפל
 תואתנכשמה תא ולטבי ,תובוחה םולשתמ הוררחשיש .הליה
 יוסיכל תידוהיה ןרקה ןמ ולטינש םימוכסה תא הל וריזחיו

 .תובוחה
 ־לעש ,1833 לירפאב 1 םוימ יתלשממה וצה לוטיב (ב)
 ירחוסל 1822 רבמבונב 5 םויב ןתינש ןוישרה לטוב ויפ
 תואטורגה ודקפוה םש םוקמ ,ריעב םינסחמ רוכשל תואטורגה
 .תוידוהי תוחפשמ תואמ שמח ינועל ונודנ וישכעו ,תולילב

 םג היה יוארה ןמ ,רפסה־יתב לש םתונגראתה םע (ג)
 רקיעבו ,םייממעה םיידוהיה רפסה־יתב לע תעדה תא ןתיל
 יפ־לע תידוהיה תדה דומיל תלאש תא רידסהל היה רשפא

 .םירטסואה תונוטלשה לש םהיתוארוה

 םידוהיה םיפופכ ׳ידוהיה ןונקתה לש 21 ףיעס יפ־לע (ד)
 .םירצונה םירחוסל ועבקנש תוארוהה ןתואל רחסמב םיקסועה
 הילוש םדוק שמשל בייח רחוס תויהל הצורש ימ לכש ןאכמ
 י״ע ידוהי רחוס םוש רכוה אל הכ דעש ןוויכו .רחא רחוס לצא
 םידוהיה םירחוסה הז םעטמ ולכי אל ,םירצונה םירחוסה דוגיא
 ולביק אל םירצונה םירתוסה וליאו ,םיכינח ררחשל וא לבקל
 תויהל היה לוכי אל ידוהי םושש אצמנ .םידוהי םיכינח ללכ
 וריכיש הליהקה תשקבמ ׳הז רבד עונמל ידכ .ךמסומ רחוס
 תופיצרב םהיקסע תא םילהנמה ,םידוהיה םירחוסה לכב
 ןתוא לכ םהל וקינעיו ,םיכמסומ םירחוסבכ ,1820 תנשמ
 ילעבל ןידה אוהו .םרורחשו םיכינח תלבק רבדב תויוכזה
 ףיעסש יפ־לע־ףאו .עוצקמ ישנאו הכאלמ־ילעב ,תשורח־יתב
 לבקל םיבייח םירצונה הכאלמה־יתבש ,עבוק ןונקתה לש 25
 ־יפ־לע־ףא ,די־תכאלמב תוחמתה םהל רשפאל ידכ ,םידוהי
 .םתכאלמ־יתבל םידוהי תלבקל םירצונה דימת ודגנתה ןכ
 הכאלמ־יפנעב ידוהיה רעונה לש ותומלתשה תא רשפאל ידכו
 תשקבמ ,(תונעבוכ ׳בהז־תפירצ ,תורלדנס ,תוטייח) םינוש
 םש םוקמ ,ינכט רפס־תיב םידוהיל םיקהל תושר הליהקה
 ¬והב אשת איהו ,ץוח־ישנא וא אקארק ינבמ םינמוא ודמלי

 .הז ס״יב לש ויתואצ

 תודועת םהידיבש ,"םיליכשמה" םידוהיל ןתיל שי (ה)
 םהידלי תא חולשל ובייחתה םהו םתלכשה לע תונמיהמ
 םגו הירוורפבו ריעב הבישי תוכז ,םיירוביצה רפסה־יתבל
 וישכע דע שרדנש המ לכש ןוויב .םיתב םהב תונקל תוכזה
 ונתייש ,(ןונקתה לש 28־ו 22 םיפיעסה יפ־לע) םידוהיה תאמ
 היה ,תויחרזאהו תוינידמה תויוכזה ןמו ל״נה תויוכזה ןמ
 הלע אל םיליכשמה םידוהיה וליפאש ,וזכ הדימב דיבכמ
 תויוכזמש ,עובקל שי ,ולא תויחרזא תויוכז גישהל םהידיב
 םיליכשמה םידוהיה םתוא תונהיל םילוכי ולא תויחרזא
 ףיעסב ונייוצש תויצקיפילאווקה םדיב ןכא יכ חיכוהל ולכויש
 שוכר תולעב לש יאנתל טרפ ,2 ם־ו ,0 ,8 תויתואב 28

 הלכשה ילעב םישנאו םיאפור ,םירומ (א) : 28§§ םינמנ הז גוסבו 2

 תינמרגהו תינליפה ןושלה תא םיעדויה םינמא (ב) 1 תיאמדאקא

 ןוישר ךמס לע אקארקב םירצונ ןיב םינש 6 הזמ םירגו בותכו אורק

 !ללכה תלעותלו יפוד אלל ויה םהייחש וחיכוהו ,סאניסה תאמ

 ןכל םדוק ורגו םיינלופ םינדלוג 50.000 לש יוושב תורוחסב
 ולבקיש ,יוארה ןמ ןכו .םינלופ םיחרזא ןיב םינש שש ךשמב
 םינמוא םנמא םא — הכאלמו עוצקמ ישנא תויחרזא תויוכז

 אקארק ריעב רוגל רתיה םדיבש םידוהיה םתוא ןכו ,םה
 .םיתב תונקל םהל חינמ יפסכה םבצמו

 המודב ,הלבגה םוש אלל תויוכזה ןמ תונהיל ל״נה םיאשר
 דפס״יתב ומייסש ׳םידוהיל רשפאל יוארה ןמ ףאו .םירצונל
 ךרדב ןכש .םיירוביצ םידרשמב הדובעה תא ,תוארוהה יפ־לע
 היסולכואה ברקב הלכשה ץיפהל ולכוי דבלב תולקה לש
 ¬נמל תוברקתה לש ךרדבו ,הניינעמ אוהש רבד ,תידוהיה

 .תורחא תויחרזא תובכש לש םהייח־חרואו םהיגה
 םש ,םירפכב םג הבישי תוכז םידוהיל תושרהל שי 0)

 .י תואבסמ קיזחהלו ש״ייה רוצייב קוסעל ולכוי
 תאשל םוקמה ינבמ םניאש םידוהיל תושרהל שי (ז)
 תא םהילע לקהל תשקבתמ הדעווהו ,אקארק תונבמ םישנ

 .אקארקל הריגהה

 ־ימדא םיניינעל םיסחייתמ 10־ו 9 ,8 השקבה־יפיעס (ח)
 בונאשחב הליהקה תא חירכהל שי !םיינכט־םייביטארטסינ
 םש םוקמ ,אקארקבש ידוהיה םילוחה־תיב תואצוהב תאשל
 םילוח־תיב רסוחמ בונאשחמ םידוהיה םילותה לכ םיאבומ
 ¬מה לש תונובשחה ירפס לכש ,וטילחי ז (8 ףיעס) םהל דחוימ
 ¬ימהו םישוריגה ,םיאושינה ,תודילה ירפס ,םיחרזאה ירפס ,םיס

 תוטלחהה תורמל ,ידוהיה דעווה ׳ךליאו ןאכמ ׳םלהני ׳תות
 םידיקפה םירפסה תא םילהנמ ןהיפלש ,ןונקתה לש 17 ףיעסבש
 ,יתנשה תואצוהה־ביצקתב םג ןד השקבה־בתכ,(9 ףיעס)דבלב
 וירבחמ תעדלו ,ברה ידי־לע וא ידוהיה דעווה ידי־לע עבקנש
 הזיאל תונותנ ויהי אלש ,ולא תואצוהל בייחמ ףקות ןתיל שי
 םיראסימוקהש ,תידוהיה הליהקה תשקבמ ףוסבל .אוהש יוניש
 ןכש ,ידוהיה דעווה ירבח לש םתורש תפוקת רבדב וטילחי
 םוש עבוק וניא ׳הז דעו םקוה ויפלש ,ןונקתה לש 9 ףיעס

 .* רדגומ ןמז־קרפ

 הבישיב ,רומאכ ,רהבוהו ןודנ הליהקה לש השקבה־בתכ
 ־והיה הליהקה לש היתונולת תקידבל הדעווה" לש תדחוימ
 וז הבישיב .קבנקרופ־ןופ ראסימוקה בשי השארבש ,"תיד
 ־וגנט יסורה ראסימוקה ןמ ץוח ,הדעווה ירבח לכ ופתתשה

 .י יקצ׳זאז יסורה טנדיזרה אב ומוקמבש ,יקסרוב
 ׳זיימי׳זקב הבישיה תוכז רבדב השקבב ןויעה תעשב רבכ
 דימו ׳הז ןיינעב ןודל ךרוצ םיראסימוקה ואר אל ,תירצונה

 ןישלה תא םיעדויה ,תשורת־יתב ילעבו םירחוס (ד) !םיאיצממ (ג)

 םירצונ ןיב םינש שש הזמ םירג ,בותכו אורק תינמרגהו תינלופה

 ,םירתוס וא תשורח־יתב ילעב ויה הז ןמז־קרפבו ,אקארקב

 .תוארוהל םאתהב רפסה־יתבב ורקיב םהידליו

 םדוקה קרפב 'יעו ,ןושארה הנילתה־בתכב םג הללכנ המוד השקב 3

 "(30חוק05£ 811 אג1>1י10 0( 31* 30!^ )11115, ףט1 ק055083ח1 4
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 וא תונקל םידוהיל תוכז ןתמ תלאשל ׳ינשה ףיעסל ורבע
 ׳קומינ ךותמ החדנ הז ףיעס .תירצונה ׳זיימי׳זקב םיתב רוכשל

 .םידוהיה ןונקתב ףקותב קיזחהל שיש

 תא רלדאו שלזיימ ברה ורקס הליהקה תובוח ןיינעל
 תידוהיה הליהקהש ררבתמ היפלש ,םירבדה תולשלתשה

 ¬סנכל דוהיב ,בר ןמז הז תובוח הסומע .דתיה רבכ ׳זיימי׳זקב

 רשבה־םמ עבקנ הלא תובוח תוסכל ידכ .םירזנמלו תוי
 ירטסואה ןוטלשהו ,תידוהיה הליהקה לע ןירשימב לטוהש
 ןמז ותוא דעש יפל ,וידיל םמה תלהנה תא 1797 תנשב לביק
 ירבחש עריא תופוכתו ,דואמ העורג ותלהנה ךרד .דתיה
 םיכרצל הז םממ ואבש תוסנכהב םישמתשמ ויה הליהקה

 .םירחא

 ,תירטסואה הפוקל סמה תוסנכה תועיגמ ויה 1809 תנש דע

 1809 תנשב ראשנ תובוחה דגנכ לוקש היהש יללכה םוכסהו

 תוכיסנב הללכנ אקאדקש רחאל ,8 ירטסואה ןוטלשה ידיב
 שלחימ ברה וריבסה ךכ — אוה יוארה ןמ ךכיפל .השראוו
 ¬ה ןוטלשה לא םהיתועיבתב םישונה תא תונפהל — רלדאו

 יפסכ תאש ,עובקל הכירצ היצזיגאגרואירל הדעווהו ,ירטסוא
 שי ,תידוהיה הליהקל םיכיישה ,1809 דעו 1797 תנשמ םמה
 יכרוצל םהב שמתשהלו ירטסואה ןוטלשה לש וידימ לוטיל

 הליהקה
 וירבסה תונוכנ תא םנמא רשיא יקסבשורימ טאניסה גיצנ
 לש םתלאשמ יכ ,ותעד תא הוויחש אלא ,שלזיימ ברה לש
 הניא םיפסכה תלבקל דע טפשמה ןמז תייחד רבדב םידוהיה
 ירטסואה ראסימוקה וליאו .דבלב םייטפשמ םימעטמ תירשפא
 תא הלסיח תירטסואה המצעמהש רחאלש ,ןעט לגילפפ־ןופ
 םג וללכנ ןהיניבש השראוו תוכיסנ לש היתועיבת לכ
 םכסהל ןתוא המאית ,אקארק תישפחה ריעה לש היתועיבת
 ־סמ ןרקמ םיפסכה תא תוכיסנל הריזחהו 1828 תנשמ הניו

 היתועיבתב תונפל תידוהיה הליהקה הכירצ ןכ לע .רשבה
 .י השראווב תינלופה הלשממל

 .יסורה: ראסימוקה תא רלדאו שלחימ ושקיב ךכש ןוויכ
 םדקהב ורזחויש ידכ ,ותלשממ לצא הז ןיינעב ברעתיש

 דריבזתב ,ןיקבוילדג ןזורה ,העוזב יסורה ריצה עבת 1818 תגשב 6

 רשבה םמ ןרק תא ריזחהל לירפאב 25 םוימ .תירטסואה הלשממל

 ?016111¥, ?352 :;הניווב יתכלממ ןויכרא) 1809 דע 1797 ןמזהו קרפב

 ןתמו אשמ להנתה.רז ןינעב .(67, ?010150116 11ף111<321:10055201160

 ,רשעמל) היסור תבוטל 1828 תנשב קר גשוה רדסה ,ךשוממ

 .(ןילופ תכלממ
 וריכזתב ןזידאטס י״ע וחדנ 1818 תנשב היסור תועיבתו תונעט

 היצילגב רשבה םמ תוסנכהש החכוה ןיא יכ ,1818 טסוגואב 29־מ

 הירטסוא תלשממש אל םגו םידוהיה םישונה תוכזל ודמע תיברעמה

 אל םעפ ףא הירטסוא .תוליהקה תובוח תא קלסל תבייוחמ התיה

 תוליהקה תא ררחשל התעדב םג ןיאו הלאכ תויובייחתה הלביק

 ?0160 1\ז ?252 68.: הניווב יתכלממ ןויכרא)ןהיתובוח קוליסמ

 .(00116012062 ק0100102 אנז 3822, 468/^1

 .37 קית ,1833 טסוגואב 8 םוימ 23 ׳םמ לגילפפ לש ח״וד 7

 .םיקזנו תואכרע ינפמ ןגות וזו הליהקל םיעיגמה םיפסכה

 יסורה ראסימוקה לצא בצייתהל וחיטבה לגילפפו קבנקרופ
 דעש ,טאניסה ינפב ץילמהלו ץינעה תא הפי רידסהל ידכ
 טאניסה טוקני אל רשבה סמ ןרקמ םיפסכה תלבק ןמזל

 .םייטפשמ םידעצ םושב

 ,התיה יקסבשורימ לש ותעד תואטורגה ירחוס ןיינעל וליאו

 שמתשהל רצק ןמז ינפל הלא םירחוסל םהל השרה טאניסהש
 חתפנש אלא דוע אלו ,םימייקה םינסחמב םייוסמ ןמז־קרפב
 .םהילע חוקיפה תא הרטשמל רשפאל ידכ דחוימ קוש םליבשב

 יגיצנ לש םבל־תמושת תא םיראסימוקה ובסה וז תונמדזהב
 ,םהיתויוכז תלבגהב םימשא םמצע םידוהיהש// ,ךכל הליהקה

 תא ףוקעל םה םינווכתמש תעדל חכונ טאניסהש רחאמ
 ."תונקתה

 לע םתעד תא ןתיל םיראסימוקה וחיטבה ךוניחה ןיינעל
 תא שדחמ ונגראיש העש .תידוהיה הליהקה לש היתולאשמ

 .רפסה־יתב

 ,ותעד תא יקסבשורימ עיבה השקבה לש יעיברה ףיעסב

 םיכמסומ םידוהי הכאלמ־ילעבבו םירחוסב רוסחמ תמחמש
 אלא ,םידוהיה לש םתשקבל תונעיהל רבכ הז טאניסה שקיב
 םתלבק תא םיענומה ,םירצונה םירחוסה דגנכ ןועטל םג ןיאש
 ,םידוהי םיכינח לש םתלבק תא וא דוגיאל םידוהי םירחוס לש

 םירפסה תא יוארכ להנל ולכוי אל םידוהיה םירחוסה" ירהש
 ,םילדבנ םידוהיה םיכינחה ."תינלופב בותכל םיעדוי םניאו

 ,םהיגהנמו םהייח־חרוא תניחבמ םירצונה םיכינחה ןמ ,ותעדל

 שמשל םיצור םידוהיה םג ןיא .דז םעטמ .םתדו םרוביד ןושל
 שקבמ ךכיפל .םירצונ .דכאלמ־יתבבו רחסמ־יתבב םיכינח
 ילעב תדוגא ןכו םידוהיל דחוימ ירחסמ דוגיא םיקהל טאניסה
 תונעיהל אהי רשפא ,םוקמ לכמ .תדחוימ הכאלמ

 םיישקה תמחמ ׳ןמז רחאל קר םידוהיה לש םהיתולאשמל
 .וז הלאש ןורתפב וררועתנש

 שפוח טאניסל הריאשמה ,הטלחה םיראסימוקה ולביק ךכו
 תונמדזה לכב הלגמ" אוה ירהש ,הז ןיינע ירדסהב הלועפ

 ."םידוהיה תבוטל היטנ

 םידוהיל ינכט ם״יב תמקה ןיינעב םג ונד סיראסימוקה
 יולימל וטנ םמצעלשכ םה .הליהקה לש התשקב יפ־לע
 ¬וימ םיידוהי רפס־יתב לש םתמקהש ועבקש אלא ,השקבה

 וישכע םידסימ ם״וס .םידוהיה ןונקת תא תדגונ םידח
 .דחיב םידוהיו םירצונ םידימלתל ינכט רפס תיב אקארקב

 םהיתויוכז תבחרה תלאשב ,רע חוכיו ךות ,ונייע ןכמ רתאל
 רובידה תושר תא לטנ ןושאר .םידוהיה לש תויחרזאה!
 ךשמב הנקנש ןויסינה יכ ,שיגדהש יקסבשורימ רוטאניסה
 וב שי ,התע דעו םידוהיה ןונקת תא וגיהנהש העשמ הנש 16
 םה דואמ םיטעומ םיבורמה םידוהיה ברקבש ,חיכוהל ידכ

 םיחרזאל תופרטצהה תא תוניצרב םיבישחמה םישנאה
 ¬וכזה" תורמל .תויוכזבו תופוחב םהמע תאשל ידכ ,םירצונה

 ,אקארקב םיליכשמה םידוהיל ונתינש "האנהה תבוטו תוי

 ,תרחא הנידמ םושב םיליכשמה םידוהיל השענ אלש רבד

 תלבקל םיאנתהו .דבלב םיטעומ אלא ולכשמתנ אל ירה



 .1861 תנשב שגומ ׳םידוהי אל םיחרזא ידיב שותח שילזיימברל הליהת בתכמ :ןימימ
 1848 תנשב שילזיימ ברה לש תוריחבל עצמ :לאמשמ
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 ירוחאמ קורזיש ידוהיל ויד ;ללכו ללכ םישק םניא תויוכזה
 לבקיש ■םירצונה ןיבל וניב םילידבמה ,ושובלו ויגהנמ תא ווג
 עוצקמ הזיאב קוסעיש וא ,םיירוביצה רפסה־יתבב ךוניח

 .תושקובמה תויוכזה ול תונמוזמ רבכו ,ליעומ
 ¬כהה יאנת לע הרומח הרימשב דיפקה אל םעפ ףא טאניסה
 ¬והיה הליהקה לש היתושקבל ונעיי םא .םישקבמה לש הרש
 תעדל ירה ,תויוכזה תלבק םשלועבקנש םיאנתה לע ולקיו תיד
 ונווכתנש םידוהיה לש םכרד לע לושכמ חנוי ,יקסבשורימ
 יעצמאה תא ודי תחתמ איצומ היה ןוטלשה ןכש ,םליכשהל
 לש ירסומהו יחרזאה םבצמ תחבשהל ול ןתינש ירקיעה
 תמייאמה הנכסה תא ,ותעדל ,חוכשל םג ןיא .םידוהיה
 לודיג תמחמ םירצונה םיחרזאה לש םרסומלו בוטה■ םמולשל
 הדובעה תא םידוהיל ורשפאישכו .תידוהיה היסולכואה
 תורשמ ןודינב ,הז דעצ אהי ,םיירוביצה םידרשמב
 לכמ .הנידמה יקוח תא דגונ ,םיטפושו םירוטאניס
 ןונקתה תא תונשל אלש ,ךכ לע םיראסימוקה ודמע םוקמ
 אהיש יונישב וריכי ןמזה תצורמב םאו ,וז הניחבמ םידוהיה■
 תושעל חוכ־הפוימ טאניסה אהי העש התוא ,ץוחנו ליעומ

 .תינויצוטיטסנוק ךרדב הז דעצ
 אל ןכש ,השקבה לש יששה ףיעסה םג החדנ ךכל המודב
 הנכסב דימעמ וניא השקבה יולימ םא םיראסימוקל היה רורב■

 .םירצונה לש תואלקחהו תואנבה תא
 ,ותעד תא יקסבשורימ הליג יעיבשה השקבה־ףיעס ןיינעל
 ,אקארקל םידוהיה לש םתריגה תא ליבגהל ךרוצ שי וישכעש
 שילשב תידוהיה היסולכואה הלדג תולבגהה תורמל ירהש
 םידוהיל ריתהל ןיא ןכו .הקילבופרה הדסונש העשמ
 םג ירהש" ,אקארק תונבמ םישנ תאשל םוקמה ינבמ םניאש
 רחא תכלל השאה לעש רמאנ םידוהיה לש שדוקה יבתכב

 ."לעבה
 ףיעס לש ופקות תא םייקל אופא וטילחה םיראסימוקה
 םתריגה דעב רוצעל ידכ וב אהי אלש רקיעבו ,ןונקתה לש 26

 .הדובעב םיקשוחהו רתוי םידימאה םידוהיה לש
 לש ותקזחה תואצוהב לולכל תידוהיה הליהקה לש התשקב
 אל בונאשחב תידוהיה הליהקה תא םג ידוהיה םילוחה־תיב
 ןיינעש ,םתעד תא ועיבה םיראסימוקהש יפל ,היולימ לע אב
 לכמ .םתוכמסל ףופכ וניאו דבלב יביטארטסינימדא אוה הז
 הז ץינעב ריעהל תוכזה תא םמצעל וריאשה םה ,םוקמ

 .טאניסל

 תודועתה ירפס לוהינ תריסמ רבדב השקבה התחדנ ןכו
 ןוטלש לכ״ש ,עבק יקסבשורימ .ידוהיה דעווה לש וידיל
 םידיקפ לש םתועצמאבו ׳רתויב קיודמה ןפואב םושרל בייח
 םלואו ."ויניתנ ייחב םיבושחה םיעוריאה לכ תא ,םידחוימ
 רתוי םיבושח םיקומינ תולעהל ועדי אל רלדאו שלזיימ ברה

 .םתשקבל

 הפוקת ףקות תעיבק ןינעב הנורחאה השקבה ןיינעלו
 ,םתעד תא םיראסימוקה וליג ידוהיה דעוה ירבח לש םתורש
 שולשל תחא םייקתהל הכירצ הליהקה ישארו ברה תריחבש
 ןונקתה לש 8 ףיעסו 5 ףיעס לש תוטלחהל םאתהב ׳םינש

 וכרענ ןהיפ־לעש ,1789 יאמב 7 םוימ ירטסואה ידוהיה
 תונפל הטילחה הדעווה .1817 תנשב אקארקב םידוהיה תונקת
 המצע םיאתתש ,אקארקב תידוהיה הליהקה לא האירקב

 .םוקמה יכרוצלו םיאנתל
 .הבישיה המייתסנ ךכב

 ,םתעד לע ןגהל ושקיב תידוהיה הליהקה יגיצנ דועב
 ירה ,השקבה לש ןושארה ףיעסב עירכהל ודמעש העש

 המכמ ץוח הקיתשב ולביק םה הנורחאה הבישיה ינוידב
 אלא דוע אלו ,תוטלחהה לכ תא ,ללכה ןמ םיאצוי םירקמ
 חוכיווה תעשב רובידה תושר תא שקיב אל ידוהי גיצנ םושש
 רוריבב ואר םה .םידוהיל תויחרזאה תויוכזה תבחרה לע
 םיראסימוקה ןכש .דובא םניינע יכ ,ןיידתהל םעט ןיאש
 לוכיבכ םחייתמה ,טאניסל חבש־ירבד דימת םיקלחמ ויה
 ןוצרב םישמתשמ ויהש יפ־לע־ףא ,הבורמ הדהאב םידוהיל
 וז הביסמ .ותובישחב עוגפל ידכ םדיל האבש תונמדזה לכב
 םבצמ יאנת תא לסחל הליהקה לש היתושקב דה וררוע אל
 לש םתוניצר תדימ לעו .תויוכז־יווש םהל קינעהלו םידוריה

 דיעת אקארק ידוהי לש םהיתונולת תקידבב םיראסימוקה
 רחאל םיישדח רמולכ ,1833 טסוגואב 31 םויב קרש ,הדבועה
 לש םילוקוטורפה תא טאניסל ואיצמה ,הנורחאה הבישיה
 תוטלחההו םידוהיה לש םהיתונולת ףוריצב הדעווה תובישי

 .ולבקתנש

 אקארקב טאניסה לביק וזכ הריוואבש ,אופיא ,אלפיי אל
 .ויתוטלחה תא

 ידוהיה ךוניחה יניינע תרדסה■ .ח

 הדעווה ידי״לע ורשואש תונקתה לש 13 ףיעס יפ״לע
 םישנוע ימויא לצב םיידוהיה רפסה״יתב לכ ורזופ ,תנגראמה

 .םידימלתה ירוהלו םירומל

 המחלמ ךוניחה יניינעל ןוירטרוקה להינ 1820 תנש ןמל
 לש היתונש .הרות״דומלת תודסומבו םייטרפה םירדחב
 תינוליגאיה הטיסרבינואה רוטארוק לש וימיב ולח וז המחלמ
 טאניסה לע בצליסובונ הפכ ויונימ תאש ׳יקסולאז ףסוי ןזורה
 ,דתיה םירדחבו םידמלמב יקסולאז לש ותמחלמ .1826 תנשב
 דומעי (רעפלעב) אנכוד־שיר לכש ׳שרד אוה .' תירזכאו השק
 ־ילה תינכתל םאתות םירדחב םידומילה תינכתשו הניחבב
 איבה הז ץינעב ץחלש ץחלה .םייללכה רפסה־יתבבש םידומ
 ¬מב םתישארש הרות־דומלת תודסומ תא רגס טאניסהש ,ךכל

 תורגה תותפשמ המכ וא תחא החפשמ ידליל ׳תמא .ז״טה ׳יא
 לש וחוקיפ תחת יטרפ ןפואב תיבב דומלל רתוה תיב ותואב
 ¬תב לכב רקבל םידוהיה ידליל ושרה ןכ־יפ־לע־ףא ׳2 ברה
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 ולגיש םירומל הארוה הנתיבו ׳םיירצונה םיירוביצה רפסה
 ,םירצונה םידימלתל ומכ יבבל םחי ותוא םידוהיה םידימלתל

 אלל םידימלתה לב ןיב הווחאו תועיר וררשי ךכ ידי־לעש
 ,3 תדב לדבה

 ךוניחה ילהנמל שיגהל ויה םיבייח רטסמירט לכ תליחתב
 ¬הו םיטסיסנמיגה ׳םידוהיה םידימלתה תמישר תא ירוביצה

 םידוהיה םידימלתה לע לטוה הלא רפס ־יתבב .םיאמדקא
 —12.9.1817 םוימ תנגראמה הדעווה לש היתוארוה יפ־לע—

 וא תינלופה ןושלב ,תידוהיה תדה ידומילב הניחבב דומעל
 ןיולימ לע .ךכל ורשיא טאניסהש ׳ידוהי הרומ לצא תינמרגה
 ןכש ׳תויסנכה לש רפסה־יתב תא ודימעה ולא תוארוה לש
 .תדה ידומילל הרומכ ןרובניש סוילוי הנמתנ 1818 תנשב

 ¬תה תא קמינש ,יולה דוד יבצ ברה ותעשב אצי הז יונימ דגנכ

 ¬לבוסה חורל רומחי דוגינב דמוע םירדחה לוסיחש ,ךכב ותודגנ

 אל רפסה־יתבב גוהנש יפכ תדה דומילו ,ןונקתב החטבוהש תונ
 לש ותאחמ .דומלתה דומיל םוקמב אובל ןפוא םושב לכוי
 קיחרה טאניסה ,רבד לש וכופיה !ירפ האשנ אל יולה ברה
 יתבב םידלי םידמלמ ויהש ,םיכמסומ־יתלב םירומ המכ
 יתלשממה יגוגאדיפה ןונגנמה■ לש וחוקיפ אלב םידוהי
 םהידלי תא חולשל אלש םידליה לש םהירוה תא "םיתיסמ,׳ו

 םתוא םיקיחרמ■ הלא רפס־יתבש ןוויכ ,םייללכה רפסה־יתבל
 םירקבמ ,השעמל ׳ויה וז השיחל־תלומעת תמחמ .תודהיה ןמ
 וליאו ,םיטעומ םידוהי םידימלת םייללכה רפסה־יתבב
 ידומילב .* םירומ העברא לצא םידימלת 150 ודמל םירדחב
 סוילוי הרומה דמיל םהב ,םייללכה רפסה־יתבבש תדה

 .םידימלת■ 85 ופתתשה ,ןרובנש

 תודסומ תא ירמגל לטבל טאניסה טילחה 1840 תנשב
 תוסנכהה תאו; ,םהלש ידיינד־יסכנה תא רוכמל ,הרות־דומלת
 דגנכ .םיידוהיה רפסה־יתבל רוסמל הלא םיסכנ תריכממ;
 לש בצמ םייקל ודיב!הלע ןכאו ,שלזיימ ברה אצי וז הטלהה

 ."ווק סוטאטס"

 םהידלי תא וחלשיש ,םידוהיה םירוהה תא לדשל ידכ
 םידוהיה לש םתעימט תא לקהל ךכ ידי־לעו רפסה-יתבל
 ¬והיה תונקת ינקתמ לש םהיתופיאש רקיע היהש רבד —

 יכ ,וחיכוי םא ריעב הבישי תוכז םירוהל חטבוה — םיד
 שיו םיירצונה רפסה־יתבל ■םהידלי תא םה םיחלוש םנמא
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 האמל בורק וז ריעב ויה 1841 ראונימ! אקארקמ הבתכ. יפל 4

 ־יתבר םיזיולק ןכו ,שרדמו־יתב השולשו תסנכ־יתב העבש ,םירדח

 ומייק הפאלמ־ילעב .םידיסחה לש תורצחה ישנאל םיבורמ הליפת

 .תושרדמ־יתב ינש ויה םידיסחלו ,םמצעל הליפת־יתב

 .(./\11§60ו. 21£. (1. ]. 1841, 5)

 תויסנמיגל ןכמ רחאל םחלושל (56 םתעדב םג
 ,תויחרזא תויוכז רפסה־יתב ירגובל חטבוה ןכ־ומב .(23 ףיעס)

 םידימלתה לא וסחייתיש תשרופמ הארוה הנתינ םירומלו
 ולא תולקה תורמלו .םירצונה םידימלתה יפלכ גוהנכ םידוהיה
 רפסה-יתב לא םהידלי תא בר ןוצרב■ םירוהה וחלש אל
 ס״היבב ורקיב דבלב םיטעומ■ םידוהי םידליו ,םיירצונה

 הלא רפס־יתבב 5 תידוהיה תדה ידומיל תגהנה תא .׳זיימי׳זקב
 הז ןיאש וניבהש ןוויכ ,תמעוז ןיעב םידוהיה םירוהה ואר
 רבד ׳םמע לעמ םידליה תקחרה ךילהתב ןושאר דעצ אלא
 םידוהיה לש ןטק קלח קר •6 ךכל ןווכתנ תמאב ןוטלשהש
 ,םובנירג ףזוי ידוהיה םנמא .ךוניחבש שדחה חורל םיכסה■

 תגיגחב 1819 תנשב בייחתה ,יראסיפ הזוחאה לעבו ןתשורח
 לע חוקיפה תצעומ חכ־יאב תוחכונב 29.3־ב רטסמסה םויס
 יתיסנכה• רפסה־תיב לש םיינעה םידימלתה תא דייצל ,ס״ב
 ¬יחב ןיינע הליג םא לבא ,דומיל יכרצבו םירפסב ׳זיימי׳זקב

 ,7 םיעדוי ונא ןיא םידוהיה ידלי לש םכונ

 ־יתב ליבשב םידוהיה םירוהה לש םבל תא שוכרל ידכ
 יממע ידוהי ס״יב 1830 תנשב טאניסה םיקה ,םירצונה רפסה
 גהנוה אל הז ס״יבב .׳זיימי׳זקב ידוהיה דעווה תיבב דחוימ
 ¬מעה ס״הב לכב ודמילש תועוצקמה לש םדצבו ,דומיל־רכש

 תועוצקמ .תירבעה ןושלהו תידוהיה תדה תא םג ודמיל ׳םיימ
 וליאו■ ,ברה■ ךרעש תוניחבב ודמעש ,םירומ ינש■ ורוה הלא
 לצא ונחבנ הקיטמתיראה תודוסיבו תינלופה■ ןושלה תעידיב
 םירומ■ ורוה םייללכה תועוצקמה תא .תישארה חוקיפה־תצעומ
 :תודהיה תועוצקמל םידוהיה םירומה תומש הלאו .םירצונ

 לש ולהנמ .ןרובנש סוילויו גרבנסייוו לאומש ,לטנזור יול
 ¬כהל דעונ ס״היב .ןאנזופמ■ ידוהי ,יקציול ףלודא היה ס״היב

 .םיהובג םירצונ רפס־יתבל םידימלתה תא ריש

 התיה ,ךוניחה תונוטלש ידי־לע ונתינש תוארוהה תורמל
 ־יפ־לע־ףאו ,8םידוהיה םירומה לש הארוהה ןושל תידיאה הפשה
 רבד — תידוהיה■ הליהקה דצמ הדהא םושל ס״היב הכז אל ןכ
 ¬וצקמ ןכש — םיראסימוקה לא השקבה בתכמ םידמל ונאש

 .תירבעה ןושלה דומיל חנזוהו יוארכ וב ודמלנ אל תודהיה תוע

 יאמב 20 םוימ תידוהיה הליהקה לש השקבה בתכ ךמס־לע
 ךוניחה יניינע לש היצזיגאגרואירה תעשבש וזל חטבוה ׳1833
 םיידוהיה רפסה־יתבב םתוניינעתה תא תונוטלשה ומישי
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 ,רבד לש ותימאל םלואו ." תידוהיה תדה דומילב ןכו םייממעה
 ¬ראב הנכה תדובע התשעש -ךוניחה יניינעל הדעווה תא ורוה
 .םיידוהיה רפסה־יתבב םג לפטתש ,ךוניחה לש שדחמ ונוג
 ,(ר״וי) יקציזדורג רוטאניסמ הבכרוהש ׳ל״נה הדעווה
 ־ורבו יקסבשורימ ,הסייו .יקסבונא׳זידק ,רלדניש ,יקצוצנאל
 -יתב ןוגראבו יאטיסרבינואה ןונקתה תקידבב הקסע ,׳ץיבוד
 18־ה דעו לירפאב 27־ה ןמלש ןמזה־קרפב .םייממעה רפסה
 המכו המכ הננכית ןכו תובישי 23 המייק איה 1833 ילויב
 .אקארקב רפסה־יתב יניינעל הבורמ תובישח תולעב תוינכת
 ינויב 20־ב קר קרפה לע התלע םיידוהיה רפסה־יתב תלאש
 ¬ה רבדב תויוצעייתהה בגא ,הרשע־הנומשה הבישיב ,1833
 ןיינעב המגמה העבקנ וז הבישיב .םייממעה רפס־יתבל ןונקת
 רוטקר ,רלדניש ר״ד לע .םידוהיה םייממעה רפסה־יתב
 רפסה־יתב לכל תונקת ןיקתהל לטוה ,אקארקב הטיסרבינואה
 ןכש ,>״ םיידוהיה רפסה־יתבל םג בל תמיש ךותמ םייממעה
 ,שפנ 15000 ידכ עיגה בונאשחבו אקארקב םידוהיה רפסמ
 ךל ןיאש טרפב" ׳לופיטל הדעווה תעד יפל םה םייוארו
 םיחרזאה לש תידדהה םתוברקתהל רתוי ליעומ יעצמא
 בונאשחב םיקהל חרכה שי ךכ םושמ ." "תעדו הלכשהמ
 םייטרפ רפס־יתב השולש—׳זיימידקבו יטרפ ידוהי רפס־תיב
 לע .תידוהיה הליהקה אשת םתאצוהבש ,יזוחמ דחא ס״יבו
 התואלו יגוגדפ חוקיפ ותואל םיפופכ תויהל הלא רפס־יתב
 ויהי םידוהיה רפסה־יתב םלואו ,רפסה יתב לכ ומכ הלהנה
 דבלמ .ברהו טי1וה לש םחוקיפל יעצמא־יתלב ןפואב םינותנ
 םיידוסיה רפסה־יתב לש ישארה חוקיפה תלהנה הנממ הז
 .םיחרזא השולשמ בכרומה רפס־תיב לכל "ימוקמ חוקיפ"
 םלואו ,תידוהיה תדה דומיל יניינעב ברעתהל רתומ ברל
 חקפמה דרשמל טי1וה לש ותועצמאב ריבעהל שי ויתועצה

 ידמלמל הארוהה תא ריתהל ןיא .רפסה־יתב לש ישארה
 תאמ תודועת םדיב ןיא םא אנכוד־ישארלו תידוהיה תדה
 םג םהש ,םייטרפה םירומה וליאו .רפסה־תיב לש חקפמה
 ימ לכ .הרטשמה םעטמ רוסאל םייופצ ׳רתסב םירלבל
 יפסכ םנק וא רסאמ שנועל יופצ וז הארוהל דוגינב לעפיש

 .רפסה־יתב ןרק !ובוטל
 לש תונקתה תובייחמ םירומהו דומילה תועוצקמ ןיינעלו
 םידוהיה רפסה־יתב לש םירומהש אלא ,רפסה־יתב לכ
 ,בתכבו רובידב ,תינמרגב םג תינלופבמ ץוח טולשל םיכירצ

 .תונושלה יתשב קודקדו הביתכ ׳האירק תורוהל ולכויש ידכ
 םבוריק תמגמ תא םידגונ םהש יפל ,םירדחה תא רוגסל שי
 -יכלו תולדביהל םימרוגו םיחרזאה ראשל םידוהיה לש

 .י2 תויתת
 ,רסומהו תדה ידומיל תא םידוהיה םידימלתל רשפאל ידכ

 ?.152. 74 די. \׳7 ז׳. 23 ,הניווב ,הכלממה ןויכראה 9

 יתכלממה ןייכראה) רפסה־יתב יניינעל הדעווה לש םילוקוטורפה 10

 .(1352. 74, ישימח ךרכ ,אקארק ,הניווב

 .25 ףיעס ,1833 ינויב 20 םויב המייקתנש ,הבישיה ןמ לוקוטורפ 11

 .הרעה §§32 ,םש 12

 ידומילל דחוימ הרומ יתחמו ידוסי רפס־תיב לכ די־לע הנמתי
 רגובו ידוהי תויהל בייח הזכ הרומ •םירומה לככ רכשבו תדה
 רפסה יפ־לע ןווכל שי תידוהיה תדה ידומיל תא .היסנמיג
 תד יניינעל רזע־רפס אוהש ,הירטסואב גוהנה ,"ןויצ ינב"
 רזע־ירפס תאצוהב ,הניו) ידוהיה רעונה ינבל דעונו רסומו
 "רפס תגהנה לע .>3 (1826 הירטסוא תכלממ לש ,םידימלתל
 ,רמוכה ,ןוגראל הדעווה ינפב ץילמה רפסה־יתבב הז רזע
 דעווה לש וצה ךמס לע ,רלדניש ר״ד ,"היגולואיתל רוסיפורפ
 ףא .14.אוו.1810 םוימ רפסה־יתב יניינעל ירסיקה יזכרמה
 הנידמה־בר ,(1829— 1753 .טקידנב) טנב יכדרמ ברהל
 תווחב) הז רפס לע תיבויח העד התיה ׳15 ןרהמו גרובשלקינב
 בייח ,וז הארוהל תייצי אל הרומה םא .(1810 12/ו־מ ותעד
 .ותרשממ דימ וחידהל "םיליחתמל רפסה־יתב לע חקפמה"
 תדחוימ העובשב עבשיהל בייח תדה ידומילל ידוהי הרומ לכ
 רלדניש ר״ד עיצה הבישי התואב .י0 וליבשב הנקתוהש
 םיסרוקל םולשת אלל הנכה־ירועיש םייקל ותונוכנ תא

 .17 םידמעומה־םירומה ליבשב ךרעיהל ודמעש

 8 םויב המייקתנש ,הדעווה לש םיתשו םירשעה הבישיב
 ־ש םידוהיה רפסה־יתב לע ןובשחו־ןיד ארקנ ,1833 ילויב
 ,םידימלת םיעברא ןהבו תותיכ יתש ןהב ויהש /זיימידקב

 3000 — 2000 םידוהיה םיבשותה רפסמש יפ־לע־ףא
 .דומיל־רכש םולשתמ םיררחושמ םידימלתה ירוהו תוחפשמ
 ןוטלשה יצמאמ תורמלש ,דחוימב שגדוה הז ןובשחו־ןידב
 םירומה תא גישהל ודיב הלעי אל םידוהיה ןיב הלכשה ץיפהל
 םהיתועד תא שרושה ןמ רוקעל לדתשי אל 18 ברהש דע

 .11> הז ביטימ דסומ ןיינעב ותדע ־גב לש תומודקה
 .ול וביצהש תורטמה תא הז רפס־תיב םלה דעווה תעדל
 ןמ דואמ תקחורמ ׳זיימי׳זקש ,הדבועה איה לושכמל םלואו
 ןוצרב םירקבמ םידוהיה םידימלתה ןיא ךכיפלו ,תויסנמיגה
 ¬ילב הגשוהש תומדקתהה לע חכוויהל ידכ .הלא רפס־יתבב
 לש םירקמב ךוותל םג וילע לטוהש ,רקבמ הנמתנ ,םידומ
 ולא תועצהמ ץוח •חוקיפה דסומו הרומה ןיב תונבה־יא
 ¬סמב םיידוהי רפס יתב דוסייו םייעוצקמה רפסה יתב ןינעב
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 .הדעווה לש םילוקוטורפב !ס 0x10050 טטוצ 15

 .הרעה ,369 ףיעס ,ימיב 20 םויב המייקתנש ,הבישיה ןמ לוקוטורפ 16
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 הדעווה הסינכה אל םייממעה רפסה יתבל ןונקתה תרג
 םיניינעש דע רבע בר ןמז .ךוניחה יניינעב םירכינ םייוניש
 12־ב קרז ׳אקארק לש תישפחה הקילבופרב ורדסוה הלא

 ,םידוהיה רפסה־יתב ןוגראל ןונקתה עבקנ 1834 רבמצדב

 אצוה הז ןונקת יפל .א19 רנביה ראסימוקה י״ע דבועש
 .תירבעה הפשהו תדה דומיל ,םידומילה תינכת רותמ

 בונאשחו ׳זיימי׳זק ידוהי ידלי ליבשב ומקוה ןונקתה חורב
 ליבשב ןיכמ ס״יב םג שמישש ,תותיכ יתש לעב ,יללכ ס״יב
 ,םייממע רפס־יתב ינש דועו ,ינכטה רפסה־תיבו םואיצילה

 .םידוהיה ואשנ םתאצוהבש ,תורענלו םירענל םידחוימ

 םואיצילה להנמ ידיב ןותנ היה הלא תודסומ לע חוקיפה
 ,ברה ,טיווה ,יגוגאדפה חקפמה דעווה ידיב ,הננא םש לע

 ינש ידיבו — יללכה ידוהיה ס״יב להנמ — יקציול ףלודא
 המאתוה םידומילה תינבת .ירצונו ידוהי ,םיליכשמ םיחרזא
 ןושלהו תידוהיה תדה ידומיל ,םייללכה רפסה־יתב לש וזל
 רקבל םיבייח ויה םידליה .םירוהה ידיב וראשנ תירבעה

 ►שש ליגמ רפסה־תיבב
 יניינעל הדעווה לש ל״נה תוטלחהה ןונקתב ועבקנ ןכ

 .לעופל ואצוהש ךוניח

 ־ורפה דחוימב ליעפ היה םידוהיה רפסה־יתב תשד ןוגראב
 תורפסה ןוירוטסיהו תיאקארקה הטיסרבינואה לש רוסיפ
 שארב 1848—1830 םינשב דמעש ,יקסבינשיו לאכימ ,עודיה
 םיידוהיה רפסה־יתב לע חקפמ םג שמיש ,20ךוניחה תשר

 .הלא רפס־יתבב תירוטאזינולופה חורה תא םינבהו

 ,(521<013 ץ^ץ421310״3)יללכ ם״יב אקארקב חתפנ 1835 תנשב

 ם״היב םע ,יקציול לש ותעצה יפ־לע ,1837 תנשב גזמתנש
 ובו רחסמלו־הכאלמל־ס״יב השענ "העש התואמו ,ידוסיה
 תחת דמע דחואמה ם״היב .תורענלו םירענל תודחוימ תותיכ

 .םואיצילה להנמ לש וחוקיפבו יקציול לש ותלהנה

 טאל טאל קינעהל" ידכ םקוה רחסמלו־הכאלמל־ס״היב
 ידי לעו הלכשהו רוא תיתוברת הניחבמ םיחנזומה םידוהיל
 םינתיא תודוסי לע ,םתלכלכו םתקוסעת םיסב תא בצייל ךכ

 21 ״רתוי םירשיו

 הלודג תוניינעתה םידוהיה וליג אל ללכה ןמ םיאצוימ ץוח
 תדל ורכנתי וב םידמולה םידימלתהש ששח ךותמ ,ם״היבב
 ,ןכא .םידוהיה דצמ תונשקע ךכב ואר תונוטלשה .תרוסמלו
 תא ןיטקה תירצונה הלכשהה ינפמ םיבר םירוה לש דחפה
 תונפהל ופידעה םידוהיהש ׳ךכל איבהו םידימלתה רפסמ
 םירומ ידיב םדיקפהלו םיידומלתה םידומילל םהידלי תא

 1. 112(:1651^ ק. 79 ; ^1. ?ס1ג02^סי^5^ : ^11<:1ך£1* י$׳152- א19
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 ס״יב — יאמב ־זחואב ,אקארקב ידוסי ס״יב ם קזה 1836 יאמב 20

 ם״יבו תתע׳בל ס״יב — 1838 סראמב דחאבו בונאשחב םירענל
 .יללכ

 ,ץיבודורב .מ ר״ד ׳םורפ יתלשממה ראסימוק״ד לש ןובשחוךיד 21

30 .52^£ ,11^1031 1611^. 

 .םש׳ 22

 וסוסיב תא םיכרדה לכב׳ בכעל ושקיב הז תמועל .םייטרפ
 רוקיב תבוחמ תולובחת ינימ לכ ידי־לע טמתשהלו ס״היב לש
 קופיסב עבוק ץיבודורב רוספורפ .23 "רפסה־תיבב םידליה
 םיישקה לע רבגתהל רבכ וחילצה לכה תורמלש ולש ח״ודב
 םתוברת תמר תאלעהל הברה לעפש יקציול ףלודא .וללה
 תואטיסרבינואב דמל .אנזופ דילי היה ,ידוהיה רעונה ינב לש

 .הבחר תיגוגאדיפ הלכשה הנקו אקארקו גרבסגינק

 ןושלה תא ועדי אלש םירומה תא רטפל הצר טאניסה
 .הז דעצמ ענמיהל חרכוה הליהקה ץחלבש אלא ,תינלופה

 ,םידרחה םיגוחה לש םבל תא שוכרל ידכ :וזמ הריתי

 ,תירבעה ןושלהו תדה ידומחלב תועשה רפסמ וליפא לדגוה

 ,תינמרגו תינלופ :תותיכה שולשב םידומילה תינכת ירהו

 ,רחסמ יניינע ,םייגולונכט םידומיל ,תיניטאלה ןושלה תודוסי

 ;היפארגילאק ,טוטרש ,הקיטאמיתמ ,היפארגואיג ,הירוטסיה

 .ירבע קודקדו וישרפמו ך״נת :תודהיה ידומילמ
 םהמ ,םירומ הנומשו להנממ בכרומ היה םירומה רבח
 ףלודא להנמה ןיב םיכוסכס ועלגתנ םימעפ .םידוהי השולש
 ¬לע םלואו .׳א םויב הארוהה ללגב םירצונה םירומהו יקציול

 ובשוי יקסבאינישיו ׳פורפ רוטארוקה לש םתולדתשה יפ
 םירומה לש ןייועה םסחי דגנכ יקציול אצי דחוימב .םיכוסכסה

 .םידוהיה םידימלתה יפלכ םירצונה

 אבה בכרהה תא טאניסה רשיא 1837 רבוטקואב 20־ב
 3000 לש תיתנש תרוכשמב)יקציול .א :להנמ :םירומה לש

 ־בוקס יטגלאו ,יקסנינוג ךיציוו :םירצונ םירומ !(םיבוהז
 םירומ !יקצא׳זוואוו טסוגוא ,יקסבו׳זי׳צ ינוטנא ,יקסנור
 .גרכנסייוו לאומש ,לאטנזור יול ,ןורבנש םוילוי :םידוהי

 :רזוע .םיבוהז 1200 :םהמ דחא לכ לש תיתנשה ותרוכשמ

 600 לש תיתנש תרוכשמב (ירצונ) יקסבלבורוו רדנסכלא

 .(הנשל םיבוהז 900)הקצארייס הגנא :קשמה תלהנמ .םיבוהז
 .(1845 תנש דע הנשל ׳הז 450) הקסבורבוב הננא :תינגס

 תא יקסבאיגשיו רוספורפ רוטארוקה ביחרה ןמזה תצורמב
 .םידומילה תינכת

 ידוהיה רוביצה ברקב תרכינ התיה ס״היב לש ותוחתפתה
 ־תנשמ הלע יללכה ס״היבפ םידימלתה רפסמ .אקארקב

 182־ל (תורענ 20־ו םירענ 58) 78־מ 1836—1835 םידומילה

 .1837—1836 םידומילה־תנשב (תורענ 36־ו םירענ 146)

 הטיזאג״ב הראות הנושארה םידומילה תנש םויס תגיגח
 דחוימב ושגדוהו ,1835 טסוגואב 31 םוימ ״הקסבוקארק
 יקסבאינשיו רוטארוקה .תוניחבה לש תוחלצומה תואצותה

 םירומה לשו יקציול להנמה לש ותלועפ תא סנ לע הלעה
 .םימודק םיטפשמ■ אלפ םדיקפת תא אלמל ועדיש ,םירצונה

 םידימלתל םיסרפהו תודועתה תא קלחל שקבתנ שלזיימ ברה
 ¬גיבא ,םואבנריב לבייפ ׳רצילאב רזעלא ,ץיבולפמוג לאקזחי

 לאומש ,רגגיפ ףלוו ׳םליט השמ ,גרובסלדנמ טרבלא ,ץוח רוד
 ,־4 דלפנזור קירנהו רטביר לארשי ,ץיבולפמוג

 .םש> 23
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 רפסה־יתב וגזמתנש רחאל ,1838—1837 םידומילה־תנשב
 96) 162־ל םידימלתה רפסמ עיגה ׳רחסמלו־הכאלמל־ס״יבל
 ¬לתה רפסמ הלע 1839—1838 תנשב .(תורעג 66־ו םירענ
 1846—1845 תנשב ,(תורענ 134־ו םירענ 103) 237־ל םידימ
 —1846 תנשבו ,(תורענ 137־ו םירענ 156) םידימלת 293 —
 ,ןכא .(תורענ 171־ו םירענ 120) םידימלת 291 — 1847
 לאומש ןוגכ ,םיללובתמה ינושאר ואצי םידימלתה ןיבמ

 .םירחאו גרובסלדנמ טרבלא ,ץיבולפמוג
 ־בופירה תלשממ התשע 25 ןמז ותואבש תונותיעה תעדל
 ץיצל שי התוכזלו ,םיידוהיה רפסה־יתב םוחתב הברה הקיל
 םיירוביצה רפסה־יתבב םידוהיה םידימלתל הדהאה תא
 ¬בוסה חור תאו ,םירצונה םידימלתה דצמ 26 הטיסרבינואבו

 .תודידיהו תונל

 ,השראוומ ףיטמה ,טדימשדלוג ר״ד שקיב 1841 תנשב
 ודיב הלע םנמאו ,ידוהי ןוכית רפס־תיב אקארקב םיקהל
 ברהש אלא ,םירומ םג גישהו ךכל שורדה ןוישרה תא לבקל
 ,טדימשדלוג ר״דל הז ןיינעב תונעיהל תופירחב בריס שלזיימ

 .הלטבתנש הפוס תינבתהו

 יתוברתה בצמה .ט

 ירשתב יולה ריאמ ןב קחצי ׳ר ברה זירכהש םרחה תורמל
 ברקב תודיסחה הכלהו הרבג ה״נקת תנשב ןכו ו״מקת
 לרב תואקשמה םמ רכוח לש ותוסחב ,אקארקב םידוהיה

 .י הרוהלק ןרהא ר״ד לש ודכנ ,גרובגסקול
 תושרדה אל םגו םיניינמ קיזחהל הליהקה רוסיא ליעוה אל
 רבחמ ,קצולסמ לבל לארשי ׳ר לש תודיסחה דגנ תוצרמנה

 .1806—1798 םינשב אקארקב השעש ״חוכיוה רפס״
 אלימש ,אדנל לאפר־לואשב רזע ואצמ ט״יה האמה תישארב

 .הליהקה ייחב בושח דיקפת

 ןמלז המלש השמ ברה רטפנש רחאל ,1816 תנשב
 ,יולה קחצי ברה ןב דוד יבצ ׳ר ומוקמב הנמתנ ,2ץרוקמ
 הידגנתמ םע הנמנו 1832—1816 םינשב תונברב שמישש

 .תודיסחה לש םיפירחה

 תושעל החילצה אל היצילאגל הרדח רבכש הלכשהה
 םנמא ויה .היצילאגבש הזל המוד ףקיהב אקארקב תושפנ
 תושירדה ואב םהמו ׳תיללכ הלכשה םהל ושכרש ,םידיחי

 .ףירח קבאמ וררועש ,ידוהי רפס־תיב תמקהל

 3. ;113. 1811, אז 5 (50.1.1841), 0ז10ח1 1844, 25

 אז. 45.

 יפל— ידוהיה שובלב רוחבל יקסבאינשיו 'סורפ ריתה ,לשמל ךכ 26

 עוגפל וחקל יעמוש לע רסאו ויתואצרהב רקבל — ותשקב

 .(1\11{׳. 2(8■ 3. ;113. 1841, אז. 5) וב

 ךלמילא ר״ומדאה לש ודימלת ,ןייטשפא ןמלק ׳רל ףרטצה אוה 1

 ידיסחה זיולקה תא ה״עקת תנשב אקארקב םיקהש ,קסנזילמ

 .ןושארה

 הליהקה ךותב תובירמה תמחמ לבא ,1799 תנשב ברל רחבנ אוה 2

 .1816 תנשב רטפנ םש ,השראווב עקתשהו ריעה תא בזע

 ריאמ ןב והילא סחנפ תא ריכזהל שי םיליכשמה ינושארמ
 םאצומ הטני ומאו ריאמ ויבא .4 3 "תירבה רפס" לעב הנליומ
 בשייתהל ושקיב םש ,׳ץא׳צובל בובל ךרד ורבעשכו ,הנליומ
 .־> בובלב (ה״כקת רייא ׳ב) 1765 תנשב והילא־סחנפ דלונ
 .6 5 ויבא לש ואצומ יפל הנליומ ריאמ ןב והילא סחנפ ול וארק
 רבע ןכמ רחאלו ,הינמרגבו היצילאגב הברה דדנ וירוענב
 רוביחב ליחתה ׳ץא׳צובב .תודחא םינש הב בשיו ׳ץא׳צובל
 .תוינוציח תומכח דומלל ידוהיה רעונה תא ררועש ,ורפס
 תיללכה הלכשהה לש םירוטזיראלופופה ינושארמ היה אוה
 ברקב דה םג אצמ "תירבה רפס" ורפס .ןילופו היצילאגב
 ־חרזמה תוצראב םגרתינ וליפאו ,תוצרא ראשבש םידוהיה
 תורמל .יממעהו ריהבה טונגס םוש לע ,ונידאלל ןוכיתה
 .תרוסמלו תדל ןמאנ רבחמה ראשנ ,םיינוליח םיעדמל ויתויטנ
 ותילכת ןכש ,יוטיב ידיל וז הדמע האב ל״נה ורפסב םג
 -תוינוציח תומכח םג דומלל ומע ינב תא ררועל התיה הדיחיה
 העיגי בורמ .תודהיה ירפס תנבהל םג ,ותעדל ,תושורדה
 םיעשתה תונש תליחתבו ,ויניעב הקל רפסה רוביח לע עגיש
 ררוגתהו בובלל רבע אוה .׳ץא׳צוב תא בזע ח״יה האמה לש

 אצי בובלמ .םייד ןמחנ רישעה וכמותו וצירעמ לש ותיבב
 םייהנפוא רב ודידי תיבב רמג םשו ,גרובשרפל םשמו דנלוהל
 רפסה לש ןושארה קלחב .1797 תנשב רואל אציש ורפס תא
 לע ,הקיסיפבו עבטה תודלותב ,היפרגואיגב תועידי וללכנ
 .ח״יה האמה לש הינשה תיצחמ לש תוילגתה לכ
 ."םירוציה לכמ הלועמה םדאה" לע רבודמ ינשה קלחב
 ¬מה לש םתנשמ לע תוססובמ הז קרפב תואבומה ויתועד
 .לטיו םייח יבר ודימלתו (י״ראה) אירול קחצי יבר םילבוק
 לכב שדוקה חורל עיגהל םדאה לכוי ךיא תוארהל ותפיאשו

 .םינמזה

 ־פוא רב ודידי .תויזעול תופש עדי אל ומצע והילא סחנפ

 ¬ושלבו םבתכב םימעה ירפסב רשא םירבד ינפל ארק׳ םייהנ
 ןושל לכמ קיתעמ הליחת ,קיתעמ יתייה יל ארקי רשא לכו ׳םנ
 ."׳שדוקה ןושלב רפסה לע םשמו ימע ןושלב ריינה לע םייוגה
 תוריאמ תורעה םג תויוצמ״תמא ירבד" ורפס לש ינשה קלחב
 יבל תא רבחמה םש דוחיב ,ןילופב םידוהיה ייחל םייניע
 ברקב וררשש תועטמה תועדלו םעה ינומה לש דוריה םבצמל
 תטשל שרודו ןילופב םידליה ךוניח תא הנגמ אוה .םידוהיה

 ונותו םלועמ ישא תועידיהו תומכח לכ ללוכ םלשה תירבה רפס 3

 םירבדה יסרפו .תמאה תמכחו לכשה רסומ ,הרות ישודח ףוצר

 םת םלשה םכחה ברה רבח .יבש רעשב םיבותכ ,וב םירבודמה

 ־י״רהומ קידצ ותואל ןב והילא סחנפ ר״רהומ ׳ה ׳ד אריו רשיו

 .א״ע ,אנליו ק״קמ ׳רה ל״צז ריאמ

 .80 ׳מע ,הימכחו הנידמ :רדאב םשרג 4

 הארנכ .(/11110ז) רוטוא םשב וארקנ אקארקב ובשייתהש ויאצאצ 5

 תודלות" ירמאמב ןייצמ סירסל יולה ריאמ ר״ד .וקוסיע יפ־לע

 דילי היה אוהש ,(51 ׳מע ,ד״כרת הניו ׳םירוכיב׳) ״רקיה יבא

 .ביבל

 .ד ףד המדקה ,1797 ןירב ,תירבה רפס 6
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 עפשוה אוה .לארשי ינומה לש םהיתועוצקמו םדי־חלשמ תא
 ןימה תרבח תביח תבוחו םיער תבהא" לע ותפוקת חורמ

 רטפנ םש ,אקארקב הליב תונורחאה וייח תונש תא ."ישונאה
 .(1821 לירפאב 21) א״פקת ןסינ ט״יב

 ידוהיה רעונה לע ועיפשה ורפסו רבחמהש ,חינהל שי
 .תילילב הלכשה תשיכרל ףאשיש ,אקארקב

 ¬יצנא ןיעמ שמשמ והילא סחנפ ׳ר לש ורפסש יפ־לע־ףאו

 גוח םע ותונמל ןיא םוקמ לכמ ,לוח־יעדמ לש הידפולק
 .הפוקת התואבש לבוקמה ןבומב םיליכשמה

 דילי ,(1842—1761) ףיש בוד באז היהי ול המוד סופיט
 םשב עודיה ,ןרפלייה לאוי ׳ר לבוקמה לש ודכנו ץשומאז
 .(ד״פת אווקלאז ,׳םיהלא תולעפמ, רבחמ) םש־לעב לאוי ׳ר
 ,הימונורטסאהו הסדנהה תמכחו דומלתה לע רקיעב דקש ףיש

 שוריפ אוהש ,׳ןורכז תחנמ, ורפסב ולא תועידיב שמתשהו
 םיבורמ םידודנ רחאל .(ד״תת אקארק) ןיבוריע תכסמ לע
 םופדה־תיבב היגמ! היה םש ,הגרוב רפסמ םינש עקתשה
 ־להנמ הייהו אקארקל רבע הנרומ .דימש ןוטנא לש עודיה
 .ץרורוהו שלזיימ רב בוד ׳ר לש רחסמה־תיבב תונובשח

 המלש ׳ר ,ידורבב דיגמה םע םיבתכמ■ תפילחב■ דמעי אוה
 םע םירשקב םג אובל ונממ ענמ אל הז רבדו ,רגולק
 היפוסוליפ יניינעב םיבתכמ ותא ףילחהלו למכורק ןמחנ ׳ר
 שודיק׳ לע לודג רפס םיבותכב ריאשה אוה .םייללכ םיעדמו

 .ס״של םירואיבו ׳שדוחה

 תא וררועש ,םידיחי םיליכשמ םג ואצמנ םידרחה ןיב
 ,היצילאגב רייסש רפוס .ץראל־ץוח ידוהי לש םבל־תמושת

 דחוימב שיגדה ,אקארקב םג רקיבו הינמורבו הניבוקובב
 ,׳סמוטגעדוי םעד גנוטייצ עניימגלא׳ב םסריפש ויתומישרב

 ישבול ןיב וליפא רפסמ״יתמ םיליכשמ םיאצמנ אקארקבש
 םלוא׳ 0 רלדא בקעי) ...או ףיש .וו ןוגכ רוחש ןאטפאק
 ¬וכתו םהייוקל תא שיחכהל ןיאו םיטקדידוטוא םה םלוכ

 .ך ׳םהיתונ
 םואב לאומש היה הז גשומ לש לבוקמה ןבומב ליכשמ
 1817 סראמב 23־ב טאניסה ידי־לע הנמתנש ,(1822—י)

 םואב .ראואהדליב■ המלש לש ושרויכ ידוהיה דעווה ריכזמל
 ינושארמ היהו ,תינלופה ןושלב האלמ הטילש טלש רבכ
 תינלופל םגרית 1810 תנשב .דבלב תינלופ בתכש םיליכשמה

 ,הנליומ והילא סחנפ לש ׳תירבה רפס׳מ רסומה לע קרפה תא

 ומע אבש וידהואמ וא וידימלתמ םג היהש ענמנה ןמ אלו
 .םירשקב

 םש םוליעב סרטנוק הצלדיסב רואל אצי 1820 תנשב
 0 25׳3־><±1 ש2ץ11 םידוהיה דגנכ ןווכמ היהש ,ורבחמ
 ^7^016 23.3^6. מ101ג1מץ(:11 111012102 1:0211מ10י?01ב13. 12001110־^'׳

 £״1(16€^65) רגנמנזייא לש ורוביחמ םיעטק וב וללכנו

 תועצהו סיטסיקנארפה יאצאצ דגנ תומשאה ■(-ז״'-16״(1״וו
 םירמומה לש וליפאו ,הרומגה םתדרפהו םידוהיה תולבגהל

 2\11£0תב01110 201111מ£ <105 7^€111;11מנ5 1843, ]^1 5, 7

 ק. 84, ^1ןמבס1:101111£.

 תדל םינומא םבלב רומשל םיפיסומו ןיע תיארמל םירצנתמה
 האור אוה םידוהיה תיעבל רתויב בוטה ןורתפה תא .תידוהיה

 .הלודגה היראטאטב םבושייו ןילופ תולובגמ םתקחרהב

 ,הז סרטנוק לע הקיתשב רובעל אל ץוחנל האר םואב

 דוסי לע שיחכה ובש ,יסומלופ סרטנוקב ול בישה אוהו
 לע לילעה ינומלאה: רבחמהש תולילעה לכ תא תורוקמה

 .םידוהיה

 אקארקמ ברה לש ותשרד תא תינלופל םג םגרית םואב
 ־ןבא יוליגל רשקב ןשיה תסנכה־תיבב אשנש ,יולה דוד יבצ
 רבוטקואב 16־ב וקשויצשוק שואדת■ לש ודובכל ןורכזה

1820 8 9. 

 תלפשה תעונת אקארקב ררועל וחילצה אל אקארק יליכשמ
 תצינימשיטכ תורייע וליפאו ,בובל ,לופונרט ,ידודב תמגודכ
 ודגנתה םהו ,ידמ קזח היה םידרחה לש םחוכ .דועו בוחילוב
 תרוסמב עוגפל לולעה הליהקה ייחב אוהש שודיח לכל
 םירפסה■ לע חוקיפה .ידוהיה םייחה־חרואב וא תידוהיה
 היהש ׳ברה■ ידיב טאניסה תונקת יפ־לע ויה םתקידבו םירבעה
 ספדנה ירבע■ רפס■ לכ לש ונכותל ישיא ןפואב׳ יארחא םג
 ךורכ היה םירבע םירפסב רוחסל ןוישר ןתמ■ .אקארקב
 הלטוה ברה לע .הרוזנצה דעו ינפב ברה לש ותעד־תווחב
 ןכות׳ םהב ןיאש ,םירבעה םירפסה תריכמל תוירחאה■ םג

 .* ׳קיזמ

 וידבוע רבח לש ןכו יקציול רפסה־תיב להנמ לש םתמחלמ•
 תופיאשה תרידח התשק המכ דע החיכוה םידרחה תודגנתהב

 .אקארקב הלכשהל

 רבכש ,רפסה־תיב ירגוב יוביר םע ׳םינשה■ תצורמב קד
 ינפ שודיחל םיאנת םג ורצונ ,ינוליח םייח־חרואל וכנוח

 .הליהקה

 רפסה־תיב יניינעב ולפיטש םינקסעה לש םתולדתשהב
 רוביצה לש תמייוסמ הבכש ןיבש םיליכשמה רפסמ םג לדג
 ,תידוסי התיה אל ןיידע הלא לש םתלכשה םג ,יאדו: .ידוהיה

 ¬כשה לכו ׳תויחטש ויה תוברתה■ תויעבל םתשיגו םהיתועידיו

 תינמרגה הפילחב׳ קרו ךא םרוד־ןב ירבדל האטבתה םתל
 יפל םישוע םה׳ ןכש ׳10 ׳הנורחאה הנפואה לש הבינעבו

 .׳םלשה םדאה תא םתעד

 סעד גנוטייצ עניימעגלא׳ ןותעה לש יאקארקה בתכהו
 םירוי׳ אדנלו11 שלזיימ םינברהש ,השק ןנואתמ ׳סמוטנעדוי

 םש םוליעב רפס תינלופ הפשב אקארקב רואל אצי 1835 תנשב 8

 11151017112001116 הפוריאב. לארשי תודלות לע ורבחמ

 £11ז0ק1€

 1ג<361152 0111^0־^5^1 : 0112110 ־^ ־^0100111 11110<:510 1£0- 9

 £0־^16 (1832—1846) ^ס£0י9^ 1915, ק. 31, 63.

 .1841 ראורבפב 26 םוימ אקארקמ הבתכ ^..2.4.;. 1841, ^ 13 10

 יפכ /גנוטייצ עניימעגללא׳ה לע דויהא היה אל שלזיימ ברה 1.1

 ׳זיימי׳זקב רייסש העשבש בתוכה רפסמ הבש,המישר מ ונא םידמלש

 .ףסכ יקיקש םע םיאצויו םיסנכנ םישנאו ראופמו לודג תיב האר

 לאששכ םלוא ,לודג ידוהי ןפלח׳ ררוגתמ הז תיבבש היה רובס
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 תופירחב םיפיטמו /םיטעמה םיליכשמה ןוויכב םהיציח תא
 דחא לכב םיאורו לוח־ירפס תאירקו ינוליחה ךוניחה דגנ

 .תדב רפוכ ןותע ארוקש
 ¬ה יניינע לכל יבבל םחי ול היהש ,יולה דוד יבצ ׳רל דוגינב
 .דובכ לש הדימע התיה םירצונה דגנכ ותדימעו ויתורומתו םע
 ,הבתכב רפוסמש יפכ ,שלזיימ ברה לש ותפיאש .דתיה אל ירה
 ותוניינעתה לכ .ברה ראות ומשל ףרוציש ,ךכ לע דוקשל אלא
 השקה בצמב אלו תוינמ ירעשבו תודליגב תזכורמ •דתיה
 דואמ םיבוט םיסחיב אוהש םגה׳ לארשי־ינומה ואצמנ ובש
 .>2 ׳ונלרוג רופישל הברה תושעל לוכיה הקילבופרה אישנ םע

 ,תינחורה הדיריה תא םיטעומה םיליכשמה ואר בר רעצב
 וארנ אל םמצע םהב םגשו ,אקארק תודהי העיגה הילאש

 .תיתורפס הריצי ינמיס

 ־תיבב 1822 תנשב אקארקב וספדנ וזה הפוקתה לכב
 ־םסמ םירפס השולש ונבו13 אריפש ץריה ילתפנ לש םופדה

 הלה עיבצה שלזיימ ברה לש וירוגמ םוקמל דחא חרוא־רבוע

 .תיב ותוא לע
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 .(1\. 2*£. 01. }. 1843, ק. 71—72)

 .^.2.(1.;. 1841 אס 4, ק. 43 12

 סיסד־תיב 1802 תנשב םיקה ,יאנוטיס רחוס ,אריפש ץריה ילתפנ נ3

 שרדמ ויה הז סופדדויבב וספדנש םינושארה םירפסה .אקארקב

 הינמרגב הלכשהה ץולח לש ׳םידומל תישאר׳ :הלכשהה תור
 קדצ׳ דחא הזחמ ,(1849—1759) ואדניל ביל הדוהי ןב ךורב
 היהש ׳ןייטשרבליז לידנמ םחנמ לש תוכרעמ עבראב ׳עשרו
 וז הפוקתב ררוגתה ןייטשרבליז םא עודי אל) םודארב הרומ
 האצוההו (ורפס תא קר ןאכ םיפדהש וא ,אקארקב ןמז הזיא
 יתרפאה ףסויל ׳לואש תוכלמ׳ ןויזח רישמ תישילשה

 רציבולפורט
 עיבה ׳םמוטנדוי םעד גנוטייצ עניימעגלא׳ ןועובשה םנמא
 ¬ליז לש זרפומה הזחמה ןמ ץוחש׳ ,ונוהמת תא םינש רחאל
 םוש אקארקב רואל אצי אל ׳עשרו קדצ׳ םשב ןייטשרב
 ןודינב תוותשהל לכות אל תידוהיה אקארקו ׳ךרע לעב רוביח
 ,גארפ םע אל וליפאו לופונרט ,בובל ,ידורב םע אל הז

 ׳הנליוו השראו
 היתוינכת תא שממל התסינ םיליכשמה לש הקדה הבכשה
 תחאו .םוי־םוי ייחב תוחפל ירה תורפסה םוחתב אל םא —
 ־ונרט תמגוד יפ־לע םירואנ לכיה םיקהל ,דתיה היתופיאשמ

 רפסו (1805) םינוש םישוריפ םע הבר שרדמ ,(1803) אמוחנת

 יכדרמ ןב םהרבא ןשרפהו ףרגואיגה לש םלוע תוחרא תרגא

 .[1810] (1525—1451) לוצירפ

 חינזה ,אקציליווב חלמה־תורכמו רחסמב םיבורמה ויקסע תמחמ

 תא שדיח 1820 תנשב .ורגס ףוסבלו םיפדה־תיב תא אריפש

 ןימזה .ותלהנה תא וילע לביקש ,המלש ןרהא ונב סופדה־תיב

 ץוח .הנצנלו לופונראט ,בובלמ םאיבהש םיחמומ םיסיפדמ הדובעל

 השעמ שוריפ םע חספ לש הדגהו י״שר שוריפ םע ך״נת ירפסמ

 ןוגכ ,הלכשה ירפס םג םיפדה אוה ,אסילמ בקעי לש םיסנ

 רבונאהמ ואדניל בייל־הדוהי ןב ךורב לש ׳םידומיל תישאר׳

 .תודחא םינש קר םייקתה אריפש לש סופדה־תיב .(184^—1759)

 .רגסנ אוהו ,ירפ ונתנ אל וב ועיקשהש ,תובורמה תועקשהה

 ,רזייוודוב לראק לש שדח סופד־תיב אקארקב םקוה 1856 תנשב

 .בובלל רבעו אקארק תא םיעבשה תונשב בזעש

 תופתושב רשיפ ףסוי ידי־לע שדח סופד־תיב דסונ 1878 תנשב

 ירבעה סופדה תידלות : גרבדירפ בוד םייח) גנילדנייוו ןורב םע

 .(44—43 ׳מע ׳י״שת ,א״ת ,הינלופב

 ¬ורפה היזלש דילי היה (1804—1770) רציבולפורט יתרפאה ףסוי 14

 !794—1791 תונשב .רוביטארב הרומ היה תודחא םינש .תיס

 4־ב) "לואש תוכלמ" הזחמה תביתכ תא רמג ןאכו גארפב בשי

 .הניווב 1794 תנשב הנושארב רואל אציש ,(תוכרעמ

 .הלכשהה תפוקתב הנושארה תירוקמה תירבעה המארדה איה וז

 •די־לע) בובלב 1820 תנשב הספדנ הזחמה לש הינשה האצוהה

 ארוקה לא׳ םשב ורבחמו רפסה לע חבש־ירמאמ םע ל״ביר

 הזחמה ספדנ אקארקב תישילש האצוה האציש ירחא .(׳ליכשמה

 תישש האצוה האצי 1829 תנשבו ,בובלב 1825־ו 1823 םינשב

 קחצי ידי׳לע השראווב הזחמה אצי 1888—1840 םינשב .הניווב

 גוואציה ששב (ןמדליג דרהנרב ר״ד לש ויבא) ןמוליג

 לע הניק ,םיריש רפס ,׳ףסאמה׳ב םיריש םג םסרפ רציבולפורט

 ותריטפ לע תרבחמו (1792) ינשה דליפואיל רסיקה לש ותריטפ

 .(1793) אדנל לאקזחי ברה לש

 .3\.2*£ 4. ). 18 11, אז 13 15
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 ,םיטעומה םיאפורה ודמע תידוהיה היצנגילטניאה שארב .לופ

 אלא ,תירצונה היסולכואהו תונוטלשה דצמ הכרעהל וכזש
 תולועפ םשל םצמוצמה יאופרה םגוחמ ואצי אל׳ וללהש
 תינחור תניחבמ םתאלעהלו םיחנזומה םהיחא תבוטל

 .16 ׳תיטילופו

 חורב ,תויחרזא תויוכזמ ונהנ רבכש םיטנגילטניאה רפסמ
 .םידוהי 16.746 ןיבמ 196 היה ,םידוהיה תונקת לש 28 ףיעסה

 שובכל ץמאמ ושע הליהקב טועימ אלא ויה אלש יפ־לע־ףאו
 רשואש ,תוריחבה קוח תמחמ םלואו .ידוהיה דעווב הדמע
 וידהוא תשילפ תא עונמל ידכ שלזיימ ברה לש ותמזויב
 תבכרומ תוריחבה תדעו המיה ויפלש ,אדנל ברה ובירי לש
 תונוטלשל ועיצהש ,ברהו זוחמה לש ראסימוקה ,דעווה אישנמ
 ¬רגו תינלופ אורקלו בותכל■ םיעדויה םידמעומ 12 תמישר

 רחאל דוחיב ,םתפיאש תא שממל םהל ןתינ אל — תינמ
 םינקתמה■ םינברה תדיעוב ףתתשה ץיבולפמוג םהרבאש

 ,17 (1844 ינויב 19—ינויב 12)גיוושניורבב
 וביריו שלזיימ ברה■ ןיב המחלמ הרעתסה הליהקה ךותב
 ביכרה םהמ דחא לכש ,ךכ ידיל םירבדה ועיגהו ,אדנל ברה

 .ולשמ ןיד ־תיב
 שמיש רבד לכ .אדנלו שלזיימ ןיבש תובירמל ץק היה אל
 ,לשמל ,ךכ .ינשה רסא ריתה דחאהש המ .תקולחמל הליע

 דחא לש■ ותורשכ ןיינעב■ השק המחלמ םייתנש ךשמב השטינ
 .18 םיטחושה

 2(£ 4. 1843, 1אז! 5 16

 ¬שה ,1845 ילויב 28—15־ב המייקתהש ,היינשה םינברה תפיסאב 17

 יב ,םזימ: סויבפ ונתח■ לא ובתכמב .םזימ קחצי אקארקמ ףתת

 קחצי לש היפארגויבל םיטרפ דלפנצייו בקעי־םהרבא ול רסומ

 :בתוכ אוה .םזימ

 בתכו איהה ריעב ל״ז ונתוח היה טרופקנרפב םינברה תפיסאב'

 הנושארה הפיסאב ל״ז לקנארפ ז״ר ברה .תוכובמה לע ורפס םש

 יז בא ןערעלקרע ןעילאז איז ,םיפסאתמה םינברה תא לאש

 ושירחה היליד תכ לכו רגייגו ןעדאב ןעלענאצידארט פיוא ןעהעיטש

 ךא ,ם״עשותב םירפוכ םהש םסרפתנ יכ רבד תונעל ולפי אלו

 ,הידיב היפרו ואלו ןה הנע םיפיעסה יתש לע חסופה ןהאזפיליפ

 ינפל םינברה לכ ודמע הבישיה רחא .םיפסאנה יניעב קוחצל יהיו

 ומצע ןיכרה ןהאזפיליפו ,טעמ שפנהל םתבישי וב ,רתיהש תיבה

 ןמ דחאו ,עגנאל עטרעיוד ןעכוז םאו .ול דבאש ץפח שקבל

 םכחהו ״? ךילטנעגייא ןעד איז ןעסוז סאוו״ ,ותוא לאש םינברה

 ףכית הנע םש םירמועה ןיב היהש (סזימ קחצי) ונתוח ץורחה

 רעד ,"ןעדאב ןעילענאיצידארט ןעד טכוז ןהאזפיליפ רעה" :דימו

 דנוא ,טנאקעב טראטש ןעצנאג רעו ןיא עדרואוו ץיוו עדנעגאלש

 טרופקנארפ ןיא טראוו םעטלע׳גולפעג ןייא ןאפאד עדרואוו םע

 .דנאלשטייד דנוא

 ןיבו דלפנצייוו י״אר ןיב םיבתכמ תפילח רפס :ןייטשטעוו .ה .פ>

 ,דועו ,ןוזסלדנמ ,הפי ,לעפייווצ ,רעללעק ,םזימ ,ה״חזש ,ר״יש

 .(84 ׳מע ,1900 אקארק

 .*.2.4.;. 1841, ק. 84 18

 וחפיטו ידוהיה• רפסה־תיבל ודגנתה ,שלזיימ םגו ,םינברה
 "תואנק לש חור תידוהיה היסולבואה ברקב

 הדיריו ,דומלתה■ דומיל םג וחנזוה רודה ינב ירבד יפל
 .19אקארק תודהי לע הטלתשה תינחור

 אל ידוהיה דעווה ישארש ׳ךכל ואיבה החנזההו תושידאה
 דוחיבו ,תונוטלשה ינפב םידוהיה לש םיסרטניאה גוצייל וגאד
 תויחרזא תויוכז קינעהל היעבה םיגיצנה תפיסאב הנודנשכ
 םיצמאמ ושעו בצמה תרמוחב וריכה םירואנה יגיצנ .םידוהיל
 הכרב ואר אלש אלא ,ידוהיה דעווה ירבח םע תונמיהל
 לכיה תמקה ביבס םתוליעפ לכ תא וזכיר ךכיפלו ׳םהיצמאמב

 .םירואנ

 אנכש ׳ץיבולפמוג םהרבא ידיב הלע השק קבאמ; רחאל
 ׳רגניטא ףסוי ר״ד ,ידנוב ר״ד ,יקציפשק יצירואמ ,דלפסוקרמ
 1840 תנשב דסייל קניפ עשוהיו ראואשראו ןתנוהי ר״ד■

 ״10116 2111: ?60660110§ 660 1 תיתובדת־תיתד הדוגא

 1106 50213160 1111:01:65560 665 י ("5*0ץ¥302ץ526016

 0611£1]00-0ץי<¥111230ץ]06").

 ¬הקמ םע ׳לפמט׳ הדוגאה החתפ ?130140^ץ־ב יטרפ תיבב

 הרשוא 1843 ינויב 19־ב .תינמרגה הפשב תושרד ומייקו הל
 תולעהל הדוגאה הפאש ןונקתה יפל .טאניסה■ ידי־לע הדוגאה
 לועמ םרורחשו םידוהיה לש ילכלכהו ירסומה םבצמ תא
 חורב םירוענה ינב תא ךנחל הנווכתנ רקיעב לבא ,םידרחה
 תמקה םשל ,תויסנמיגהו םייללכה רפסה־יתבב ,ןמזה
 תיתטישו תרדוסמ הלכשה תלעב ,היצנגילטניא לש דמעמ

 ,םידוהיה ברקב

 ,ינרדומ ףיטמו ןזח קיזחהל םג היה הדוגאה לש הדיקפתמ
 אהיש לארשי־תדל הרומ ןכו /לכיה׳ה ירבח תא ךירדיש
 ־רהש ,הלהקמה תא וגיהנה הליחתמ .אתמד ברב יולת־יתלב
 תיב די־לע םירבוע ויה םאש ,ךכ־לכ םידרחה תא הזיג
 תא םימטוא ויה ,התוא םיעמושו ןחלופה תעשב הליפתה
 םפא דע םירקבמה רפסמ לדג ןמזה תצורמב לבא .םהיינזא

 האבה הבתכה תראתמ תיתוברת־תינחור הניחבמ םוגעה בצמה תא 19

 ,לג ,(סראמב 20) 1841 תנשמ ׳גנוסייצ עניימעגללא׳ב המסרפתנש
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 .20 םידרחה יגוחמ םג ויה םהיניבו ,םוקמ
 הדימב םסובמ ןיידע היה אל הדוגאה לש יפסכה הבצמ
 ןמזל תויובייחתהב תורושקה תואצוהב תאשל לכותש ׳וזכ
 שורדל חרוא־ףיטמ םעפב םעפכ םינימזמ ויה ךכ םושמ .ךורא
 ליעפ היה דוחיבו ,תואצרה םג ומייקתה הדוגאב תשרד
 לדתשה אוה הדוגאה םיסב לע .ראואשראו ר״ד הז םוחתב
 םיחוכיו וצרפ הז עקר לעו ,השדח תידוהי הליהק םג םיקהל
 הפשב הנייהת תושרדהש ,עבת אוה .21 םיכוסכסו םיפירח
 הרזעב קר עובק ףיטמ לבקל היהי רשפאש ,שיגדהו תינלופה
 ־הרומ תונמל יוארה ןמ היה ,ותעדל .הלשממה דצמ תיפסכ

 .22 ףיטמכ םג תחא הנועבו תעב ןהכיש תד

 רנשריק .י •י ברל דמעומה 1844 ילויב 27־ב רביד ךכ
 ,לבהה־תונומא דגנ אצי תינמרגה הפשב ותשרדב .ץיביילגמ
 ידוהי תמגוד ,תיללכה תוברתל לגתסהל ךרוצה לע עיבצהו

 ןיב ינוציח לדבה ןיא ןהבש ,הפוריא תוצרא ראשו הינמרג
 ירבד יפל ,עיפשהו םשור השע ומואנ .23 ידוהי־אלו ידוהי
 טסוגוא שדוחבש וזכ הדימב ,׳טנירוא׳ לש יאקארקה בתכה
 רבד ׳תיפוריא תשובלתב םיריעצ םידוהי 50־מ הלעמל וארנ
 םע תונמיהל 1844 תנשמ םייסה תטלחה יפל םהל רשפיאש
 םג םישולש ליג ינפל ןתחתהל םיאשרה םידוהיה גוס
 םקוהש דע םיחרוא םיפיטמ ןאכל ונמזוה ןכמ רחאלש םינשב
 .םיעובק םיפיטמ ולבקתנ 1862 תנשב .׳לפמט׳ל ולשמ ןיינב
 אלא ,דבלב ןחלופה ירדסב וקפתסה אל הדוגאה ירבח
 .אקארק ידוהי לש יטילופה םבצמ תא רפשל םג ולדתשה

 םיישקה דגנכ תנווכמ התיה תונושארה םהיתולועפמ תחא
 ידיב היה אל םא ׳םיאשינ םידוהיל תונקתה י״פע ומרגנש
 דמל אלש וא הכאלמ דמל אלש וא ,םיוסמ ףסכ םוכס ןתחה
 שנוע לע אב הלא םיאנת לע רבעש ימ .ינוכית רפס־תיבב
 תוגוז םיאלמ; אלכה־יתב ויה םעפ אלו ,הגש יצח לש רסאמ

 .םיאושנ

 םרגש ,השק ילכלכ רבשמ ריעה לע אבשכ ,1844 תליחתב
 דסייל ועיצה ,2י םידוהיה םירחוסה בור לש לגר־תוטישפל
 האצמ אל העצהה לבא .לבור 200.000 לש ןוהב הולמ־תפוק

 .רבד אצי אל ןיינעה לכמו םיכמות

 ,םידוהיה בצמ ןוקיתל תינכת דבעל טאניסה שגינשמ
 ־יביצ׳ב ךרוצה לע וצילמה הבו היציטפ הדוגאה ישנא ושיגה

 0״6ח1 1845 אז 41. ק. 322—523 20

 01:1601 1845 אז. 1.0. המותח רבמטפסב 11דב אקארקמ הבתכ 21

 41, ק. 323.

 .ראראשראו ר״ד לש אקארקמ הבתכ — 014601 1845, ק. 268 22

 011601 1844, אז 34, ק. 262 23

 ,(1849—1812) (361161() קירב .א ׳לפממ׳ב שרד 1845 ינויב 14*ב

 113131310156116 26660100131^6- :רפסה רבחמו היברומ ךינחו דילי

 ,המריפירה תעונת יצולחמ 56306116 00<4 ק1ו36153! 56116 511160

 032613 1£631(0י*'51(3 1844 אז 174; 33^0^51(1: !£1־0011(3 24

 111, ק. 170.

 2.(1.]. 1841, אז 49 25

 ¬לתה לוטיב לע וצילמה דוהיב .לארשי־ינומה ןיב דויצאזיל
 .אלמ תויוכז־דויש םידוהיל קנעוי םא תידוהיה תשוב

 .ףירח חוכיו םידוהיה ברקב להנתה ידוהיה שובלה ןיינעב
 ,אוהש יוניש לכל ףקותב ודגנתה אדנלו שלתימ םינברה

 קוח דוביעב םיגיצנה תפיסאו טאניסה וקסע 1844 תנשב
 תאזה תינכתה לכמש אלא ,םידוהיל תויוכז רויש תקנעהל
 ויפלש ,קוח תלבק אוהו ,דחא רבד אלא טאניסה שמימ אל

 .יפוריא שובל ישבולל 30 ליג ינפל אשניהל תושר תנתינ
 תא הקפיס יפוריאה שובלה ץינעב הנקתהש יפ־לע־ףא
 ,קוחה חורל םיכסהל וללה ולכי אל םוקמ לכמ ,םירואנה
 ןיא .א2ג םידוהיה יבגל הניטו הביא חור ונממ ףדונ היהש
 םילוכי ויה אל אקארקל ונמדזנש םיפיקשמש ,אופיא ׳אלפ
 ־ידל ןותג אקארקב םידוהיה בצמש ,םשורה ןמ ררחתשהל
 :ינאטובה ןגב טלשה ןוגכ) הסג היילפה ,םישוריג ׳םייוכ

 ¬אהל וליפאו ,תופידר ,(׳םיבלכלו םידוהיל הרוסא הסינכה׳
 הז סחיל תוביסה תא ואר םירואנה .20 םד־תלילעב תומש

 .תודהיהו םידוהיה תא םינלופה לש םתעידי־יאב
 ףותישב רואל איצוהל העצה אקארקב התלע 1841 תנשב
 ,תינלופה הפשב תע־בתכ ,אנזופו השראו ,היצילאג ידוהי םע

 .22תודהיה לע תועידי םינלופל הנרסמית .דז תע־בתכבו
 .םולכ אצי אל וז תינכתמ םלוא

 הרוקמו םידוהיה לבסל הביסהש ,עבק ׳טנירוא׳ה בתכ
 תילותאק תואנק לש חור רודח אוהש ,טאניסב םיצוענ
 הירטסוא לש ןתוסחל תודוה קרו ,2י תוידוהי־יטנא תופיאשו

 .29רתוי השק תוירזכא תענמנ היסורפו
 הפוקתב אקארק יליכשמ לע רובידה תא םידחיימ ונאשכו
 ־שדיק יניס רזעילא ר״ד אפורה תא לכ־םדוק ריכזהל שי ,וז

 .1823 תנשמ ריעב ררוגתהש ,םיוב
 תנשב אבו ,הבאיניסב 1798 תנשב דלונ םיובשריק ר״ד
 םע עעורתה ןאכ ,האופר דומלל ידכ ןילרבל ךרעל 1816
 םג ףרטצהו רדנלדירפ דוד לש ותיב יאבמ היה ,םיליכשמה
 ־ואיל ר״ד ידי־לע הדסונש תודהיה יעדמלו תוברתל הדוגאל
 םיקהל 1825 תנשב עיצה חנ יכדרמ לאונמעשכ .ץנוצ דלופ
 .םיבהלנה וידיסח םע הנמנ ,דנלייא־וינב תידוהי הקילבופר

 1820 תנשב רואל איצוהו תירבעה הפשה יבבוחמ היה אוה
 .׳תוצילמו םיריש טקל׳ :םשב םיינמרגו םיירבע םיריש ץבוק
 יאמדקא חוכיו תודהיה יעדמלו תוברתל הדוגאב להנתהשכ
 הנטק תרבוחב םיובשריק אצי ,ידוהיה יחישמה ןויערה לע
 ,(1822 ןילרב) ׳חישמה תומי תוכלה׳ םשב תירבע הבותכ
 תנומא וליאב ,דוד ןב םוראזאל הדוגאה רבח לש ותעד דגנ
 תוצופת לכ תא ףוסאיש ,יטילופ־יטסימ חישמב םידוהיה

 ] 1811, אז 51 א25
 1811 אז 4, אז 15; 1842, אז 48 26

 3 ). 1841, אז 6, ק. 75 27

 .061601 1846, א6 49 28

 .061601 1844, א6 43 29
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 ־קעה ןורקע הביא ,לארשי־ץראל ןאיביו ןהירוזפמ לארשי
 ותוחתפתה לע תירוטסיה הריקס רחאל .תודהיה לש תובור
 ־ריק אב ,תידוהיה תרוסמה חורב יחישמה ןויערה לש ותוהמו
 לכ תירשפא הניא תיחישמה הלואגהש ,הנקסמ ידיל םיובש
 ־גה ,ותעדל .לארשי םע לש תיעבטה הלואגה אובת אלש ןמז
 ינב לארשי ינב םש ,שבחב קרו ךא תירשפא תיעבטה ,רלוא
 ולוכ םלועב שחרתמש המ יפלש ,ריבסמ םיובשריק .םה ןירוח
 עגרהמ הלואגל רתוי םיאתמ ירוטסיה עגר ךל ןיאש ,ררבתמ
 ¬ש ,תינופצה הקירמאב תוארל שי ךכל םינמיסה דחא .יחכונה
 הנידמה ךותב תידוהי הנידמ םיקהל תורשפאה הנתינ םש ןכ
 לאונמע לש ותינכת םע ןיטולחל תיהדזמ ותינכת .תיאקירמאה
 ¬ב םיקהל התרטמ חנ לש ותינכתל דוגינבש אלא ,חנ יכדרמ

 ־ץראל רובעל לארשי םע לכוי הנממש ,רבעמ־תנידמ שבח
 ,תידוהיה תדלומה ,ותעדל ,איה לארשי־ץרא קר ןכש ,לארשי

 האר ךכיפל .לארשי תנידמו לארשי םע חתפתהל ולכוי הפש
 רואל האציש רחאל םינש שולש העצוהש ,חנ לש ותינכתב

 .לארשי תלואגל לודגה לעפמה תא ,ותרבוח
 ,ותדוגאל שיגהש ריכזת םיובשריק רביח 1821 תנשב רבכ
 הנידמ לש ןויערל תיבויח הדמע טקנ אוה הז ריכזתבו
 עקתשהו היצילאגל רזח וידומיל תא רמגש רחאל .תידוהי

 .אקארקב
 ויתופקשהל דוגינב .תויתד תויעבב הברה קסע אקארקב
 לע רדגלדירפ דוד לש ויתונויערל וישכע ףיטה תומדוקה
 ןוקיתב ושומימ תא רשקו ,תורצנהו תודהיה ןיב םכסה
 םג םסרפ הז ןיינעב .תיטסילאיצוס תינוציק חורב הרבחה

 .8" תורבחמ!יתש

 תודהיהו תורצנה ןיב הינומראה תבוטל רובידה תא דחויי אוה 30

 האר אל דומלתה יכ חיכוהל לדתשה ובש ,ןלהל רכזומה ורפסב

 :םילילא תדובע תורצנב
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 הצרפשכ .תיאופרה ותדובעל שידקה ותלועפ רקיע םלוא
 ,הפגמה יוכידל ולוכ רכמתה ערילוחה תפגמ 1831 תנשב

 .הנתמב שרגמ טאניסה ול קינעה ויתולועפל הרקוה תואכו
 לביק ,הלחנב קיזחהל לוכי היה אל ידוהי רותבש ןוויכ לבא
 לע רפיס אלו ותשאלו ומצעל תורצנתה תדועת רמוכ ידימ

 .םדא םושל ךכ
 ותשאו אוה וראשנ /םזימ םזיבפ רקוחהו רפוסה ,ודידי יפל
 י81187ט תנשב אקארקב רטפנ אוה .תודהיל םירוסמו םינמאנ

 ךדכ) רברג לאיתלאש לשי תורפסה רצואב םסרפ גיצניג ר״דשכ 31

 *קארק ,תדחוימ תרבוחב םג רואל אצי ,10־9 ׳מע ,ד דודמ ווו

 "םעזעימ סויבפ ר",רומ ףוסוליפה ברה תודלות" ורמאמב (ן״רת

 -רמאמב ןייטשטעו .ה .פ ודגנ אצי ,םיובשריק ר״ד לע וירבד תא

 ןובאיתל דמושמ (היה) םיובשריק ר״ד״ש ןעטו ,ףירח תרוקיב

 ושפנו הלחנ תזוחא הנתמב גישי גשה יכ ןעמל קר רצנתהש

 ןייטשטו ."תרדאכ הנפילחיו ,דרוחסבכ ותנומאב שע־יו התוא

 חידקהש הזב שיא לע" ובתכ גיצניג ר״דו םזימ! סויבפש ,םערתה

 לע ,ושובלכ ותד ףילחהו ומעב דוגביו זיהלאב שחכו. ולישבת

 שעיו ,ותנמוא ,רתיה ותנומאו ןולקב ודובכ רימהש הזכ שיא

 םשור זא ותד תרומתב השעו ולש הרוחסב השועה םדאכ הב

 םפדרל הידגנתמ ידיב ברח ןתנו הירחשמ לעו הלכשהה לע ער

 םתרותב םימלש ןכו םיבר בל הירחאמ אינהלו המרת םתוכהלו

 רבחמה ורבדי הזכ ןובאתל רמומ שיא לע ;םהישעמב םימלשו

 םשו די ול ביצהל ההובג ההובג ונממ וירחא ררגנה בתוכהו

 ,רסונמו קדוצ ,טלחומ טפשמ וילע וצרחיד םלוע ןוארדל תחת םלוע

 םיהלאל ןמאנ ידוהי ראשנש ,יגיס רהמ דמועו עבשומ אוה ולאכ

 ."תמ הקישנבו ותומ םוי דע ומעו

 ר״ד ברה תא שקיב םיובשריק ר״דש ,םג רסומ ןייטשטו

 ידכ ,ותד תרמה לע שיא םושל הלגי אלש קינפיילמ טדימשדלוג

 .רבק תזוחא םכותב ול תתלמ וענמי אל םידוהיהש

 תורבקב ונליבי ומוקמו ירצונ רותב תמ ףוס ףוס" ןייטשטו יפל

 .("הנשמ דיגמ■" 25 ׳ילג ,דל הנש ,1890 דיגמה•) ״םירצונה

 גיצניג ר״ד םסריפ ,253 ׳מע ,1890 רבמבונב 6 םוימ חל ןוילגב

 ,דלג ימ" ןייטשטו תא לאוש אוה ותבושתב ."גישמל" ותבושת תא

 תיבב ויתובשחמו ויתועד ,םיובשריק תיב ירתסמ לב תא ול

 ,רומג ירצונ היה יכ וילע טפשמ ץורחל לוכי רשא דע ,ץוחבו

 קר" ןד (ןייטשטו) אוהש ,ןעוט גיצניג ."תאזה הלמה ןבומ אולמב

 ןימאהל ןאמי הז עודמ ,יתמא,ד ןויסנ״ד י״פע אלו העומשה יפ לע

 ¬וקממ םיתבאש םא יכ ואצי יבלמ אל רשאב םינמאנ רתוי ירבדב

 םכחה תודלות סרטנוקמו ,ללכב וירפסו ויבתכממ ,םינמאנ תור

 עעורתיו םינפב םינפ םיובשריק תא ריכה רשא ,טרפב י״נ סעזעימ

 תמא ןה ? ושפנ ךלהו ויגויער ,ויתועד רקח דע אבו בר ןמז ותא

 ישפח ,דאמ אוה ויתובשחמב רזומו רז שיא היה םיובשריק ר״ד יכ

 םתא חרא רשא םימכחה וידידי תועדמ דאמ קוחרו ויתועדב

 וחישו וגישמ םגו םינושה וירובחו ויבתכממ הארנ רשאכ .הרבחל

 ודידיל שוריפב רמא תחא םעפ רשא ,ויריכמו ויערמ תזחא םע

 ירחא ףרשנ תויהל ותאוצב דוקפל ולצא רמגנש סויבאפ םכחה

 ."רבק,דל אלו ותומ
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 רפסה תיב להנמ׳יקציול ףלודא (׳זרימיזאק)ןרהא ודידי םג

 ¬אלקה תונושלב תועידי לעב ׳הלכשהה ירבדמ■ היה ,ידוהיה

 םזימ סויבאפ ירבדל .תירבעה ןושלב ןכו ןתורפסבו תויס

 םימיענה וירבדב׳ ויעמוש תא םסק ילבחב ךושמל עדי אוה

 םינשב איצוהו םידוהיה תייעבב ןיינעתה /ותפש לע םסקבו

 םירמאמ םסריפ ןכ .הז אשונ לע תורבוח יתש 1842—1840

 םידוהיה ייה תא ןקתל תינכתה ידהואמ היה .תע יבתכב

 תובשומ תמקהו תואלקחל היסולכואה ןמ קלח תרבעה ידי־לע

 .תוידוהי

 ,הרבח ןמרב ןועמש םע דחי 1851 תנשב םיקה ךכ םשל

 .32 ■םיריעצ םבורב ,שיא 300 הילא ופרטצהש

 םידוהיה יכ ,ריהצה 1848 תנשב רביחש תחא תרבוחב

 אל ולא תועד לבא .תחא תדלומל םינבו םה םיחא םינלופהו■

 דרשמ■ לא הליהקה ריכזת לע 1851 תנשב■ םותחל ותוא ובכיע

 םתונמאנ תא רסיקה דוהל עיבהל השקיב ובש ׳הניווב םינפה

 .רסיקה אסכל (םידוהיה לש)

 — יתלכשה זכרמ אקארקב םייק היה 1846—1830 םינשב■

 ¬שמ ופסאתה ובש ,— םימכחל דעו תיב — ,יתורפס ןולס ןימ

 יתורפס ןולס .תיעדמ־תיתורפס החישל םיאפור תצקו םיליכ

 ־ילאגה הלכשהה יצולחמ ,ןהכה םזימ קחצי לש ותיבב היה הז

 םש דלונ ׳בובלבש הליצאה החפשמה יאצאצמ ,םזימ .תיאצ

 ,33 יתרוסמ ךוניח לביק אוה .ףסוי ׳ר ויבא תיבב ׳1802 תנשב

 ¬כנמ יאנוטיס רחוס היה ויבא .לוח־ידומיל םג חינזה אל םלוא

 הניו םע םיבחרנ םיירחסמ םירשקב דמעו• הליהקה ידב

 לש ותב ,הדלוג תא השיאל ול אשנ ריעצ ליגב .גיצפיילו

 .יבצ םכח יאצאצמ■ ,ץיוורוה ליצג םוקילא

 ,דיה אל השעמה ייחב ויכרדב■" ןיע היארמל ותורצנתה תורמל

 יב םג המו ,ירצונכ םלועמ גהנתה אלו רוביצה ןמ ומצע שרופ

 לע רשא תודהיהו םידוהיה■ תא בהא אוה ךופהנו ומעב דגב אל

 הגרדמב ומע תבהא שאב רעוב היה ובלו וירוענמ לדג .רוברב

 אילמב הידוהי ,דתיה ותשא םג יכ ,הז לע תואה אבו .דאמ הלענ

 תא הרמשו לארשי יגהנמכ תורשכב ותיב תא הגהנו הלמה ןבומ

 רשב ,רתיהו רוסיאב ומכ ,םהיקודקדו םהיטרפ לסל ע״שה יניד■

 ותדל ןמאנה לארשיב שיא לכש רבדל היארו .דועו החילמו בלחב

 היה יכ םנחלש לע רשב לוכאל דרחו דחפ אל םתיב לא אב דשא

 םיארונה■ םימיב םג רשא ,השאה דצמ תורשכב השענ לכהש חוטב

 ד תיבב ללפתהל ול הבורקה ריעהל "וקנס" םתזוחא רפכמ העסנ

 יפ תוצמ תא ודועמ הרמה אל אוה םג אוהו תוירבעה םישנה לכב

 ."דימת וחור הרמש התדקפו ותשא

 רימה דשא תורמל יכ" החכוה שי ,גיצניג ר״ד בתוכ ,הז לכמ

 ראשנ ,ומע לב ובלו תאז השע םיניע הארמל קר רשא ותד תא

 ושפנ תולעהל ןוכנ היהו■ רצ ול םג ותרצ רשא ומעל ןמאנ ידוהי

 ."ומולשו ומע רשא חבזמ לע ומולשו

 ׳ט ׳לג "דיגמה״ב 1898 תנשב םג ותנעט ליע רזח ןייטשטו

 .דלפנצייו בקעי םהרבא ׳ר לע ורמאמב ,74 ׳מע

 .18—17 ׳טע ,תועסמ רפס ,ןמרב ןועמש■ 32

 ."יוליע רעגרעבמעל רעד עלעשטיא" : בובלב ארקנ אוה 33

 םינושארה םיליכשמה■ גוחל םזימ קחצי ךייתשה ב ו ב ליב

 .אקארקל רבע אוה■ םישולשה תונשב .ר״יש םע עעורתהו■

 וילא בריק דוחיבו /םימכחל דעו תיב׳ ותיב תא השע ןאכ

 ןרהא ,ץיוורוה לאומש סחנפכ רעונה ברקמ!׳הישות ירחוש׳

 ןירפלייה לידנמ סחנפ לש ונתח ,ץיוורוה עשוהיו ׳ץיביקדוי

 תא ןכו ׳ןוא ישנאב תובושת רפס׳ תא רביחש ,(1865—1801)

 ונדוד .3ףירפלייה לאכימ רפוסהו רקוחה לש ויבא ,׳ןחוב ןבא׳

 אשנו 1846—1840 םינשב ותיבב ךנחתנש ,םזימ סויבפ ונתחו

 יכ ׳ויתונורכז רפסב רפסמ ׳הרש הדיחיה ותב תא השאל

 םימכחל דעו תיב ודוד תיב היה (1846—1840) איהה תעב

 ותיבל םיאבה ןיב .םישישיכו ,םיריעצכ תעדו הישות ירחושו

 להנמ ,׳ינילרבה אפורה׳ לכ יפב ארקנה םיובשריק ר״ד ויה

 לש וסיג ,ןיטשנרוב ןרהא לארשי ׳ר ,יקציול רפסה־תיב

 ¬עתה ידסייממ ׳רנזופ ןמלז לש וסיגו שלזיימ שירב בד ברה

 ,יראחוקב תידוהיה תיתישעתה־תיאלקחה הווחהו ןילופב הייש

 ינש ,תיזנכשאהו תירבעה תורפסב יקב ׳גלפומ■ ןדמל היהש

 דוד ,ליכשמו ינרות ץיוורוה לאומש סחנפ ,ל״נה ןירפלייה

 ר״ד ,גייווצבזור ר״ד םיאפורה■ ,ר״יש לש ונב טרופפר

 השמ! ,דלפרבליז ריאמ ,ץיוורוה ר״ד ,טוגנש ר״ד ,ןמדאייפ

 ןרהא ׳ןמדלוג ,ןוזסלדנמ לאיחי ,ץיבולפמוג םהרבא ,לקנרפ
 .35 ׳ץיביקדוי

 הגוהו רקוח ׳תיפוסוליפ הלכשה לעב היה םזימ קחצי

 ןתנ דוחיב .ותרבח ישנא תא ןיינעל עדי ויתוחישב .תועד

 ואצמש ,םירמאמ׳ םסריפו תויפוסוליפ תויעב לע ותעד תא

 תויעבב םג ןיינעתה אוה .םינעדמה יגוחב בחר דה ונמזב

 םיחוכיווה לש םויה רידס לע העש התוא ודמעש
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 ט״יה■ האמה תיצחמב היצילאגב םידוהיה ייח תא ראית ׳תיר
 .36 קרשו לחכ אלל

 הרומ היה ויסכנמ דרישכו ,רחסמב םזימ קסעתה■ אקארקב

 הנמתנ (1864) כ׳׳חאו■ ידוהיה רפסה־תיבב 1848 תנשמ תדל

 ידוהיה רפסה־תיב להנמ לש ומוקמב ,היסנמיגב תד־הרומל

 תנשב .׳לפמט׳ב ףיטמ םג היה 1863—1861 םינשב .רטניו

 .׳לפמט׳ב ףיטמ היה םש ,ןרוהטל רבעו אקארק תא בזע 1865

 .1882 תנשב ןרוהטב רטפנ
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 .ידוהיה רעונה לע ותעפשה .דתיה הלודגו
 יתיב ישבוה ןיב םג הלכשהה הרדח ויתולועפל תודוה
 ,הלא םילכשמתמ לש םרפסמ לדג םיעבראה■ תונשב .שרדמה
 אלש םוריהזה םידמלמהו םירוההש ,ךכ לכ הלדג םתעפשהו
 —1844 םינשב טלבתה דחוימב .םתא אשמו־עגמ םושב ואובי
 םנמאש ,(1897—1827) דלפנצייו בקעי םהרבא ריעצה 1846
 ןתנ השמ החמש ׳ר ויבאו ,םיקודא םירוה יכרב לע ךנחתנ
 ובר ,רכיילב ה׳לסוי ׳ר יפמ דמל ףאו ,יתרוסמ ךוניח ול
 זייאטאלב יכדרמ ׳ר יפמו ,שלזיימ שירעב בוד ברה לש
 ־ידומיל םג דומלל ליחתה יאשחב םלוא ,(אקארקב ד״בא)
 ירוחב לע הבורמ העפשה ול העדונ .תונושלב םלתשהלו לוח
 וב רעגו וניד תיב ינפל ותוא ארק שלזיימ ברהו ,הבישיה
 הלעמל הלועה וכרד תא ביטייו ,וישעמב שפשפי׳ש הפיזנב
 לע האלה דקשישו הנומאהו הרותה ךרד י״פע ליכשמל
 ויתועדל ןמאנ ראשנ דלפנצייו לבא .יז ׳םדקמכ שדק ידדמל
 ¬כמ תפילחב ךכ רחא דמע .תיתלכשהה ותלועפב ךישמהו
 .38 םירחאו ויגר ׳ר״יש ןוגכ ,הלכשהה ירבד םא הרע םיבת
 הנידמ תמקה ןויערב רושק היהש ׳ונימב דחוימ ערואמ

 .1832 תנשב אקארקב אקווד לח ,תידוהי
 הבחר הלומעתב טרפייז רירדירפ לראק אצי 1830 תנשב
 הכלממ שדחמ םיקהל ותעונת תבוטל םינולעו םיזורכ לש
 ארק אוה הלא םינולעבו םיזורכב .לארשי־ץראב תידוהי
 לוק׳ וזורכב .תידוהיה הנידמה תא שדחמ םיקהל םידוהיל
 אוה ,לסלוסמ יכ״נת ןונגסב רבחתנש ,׳לארשי םעל ארוק
 תבישל תוליסמ לכ ונופ יכ׳ ,ררועתהל לארשי םעל ףיטמ

 .׳ותדלומל לארשי
 בשויה ןושארה סוטסוי דירפגיז" םותח היה זורכה לע

 .״1830 רבמצד שדוחל 24 םוימ ןויצב
 ובש ,טרפייז ותוא לש ינש זורכ םג עיפוה• ןמז ותואב
 רשקב אובל הסינ אוה .׳ןויצ לש ההכ אב׳ ומצעל ארק
 .ותלומעתל עקרקה תא םש ןיבהלו םינוש םיידוהי םיזכרמ םע
 ןאכ .אקארק ריעב 1830 תנשב השע ןושארה ונויסנ תא
 תולילגבו היצילאגב העונת תמקה םשל זכרמ עובקל שקיב
 ׳תויצנדנופסרוק׳ איצוהל ןנוכתה אוה .היברומו הימהוב
 .ןויצ ריעמ וירזוחו ׳ולש ׳םייטמולפידה םיטקאה׳ לע תודחוימ
 דירפגיז ,דוד ךלמה לש ואסכ שרוי" םשב■ םימותח ויהש
 ויה ,"םילשוריב לודג ןהכו לארשי ךלמ ןושארה סוטסוי
 לכל תינמרגו תיתפרצ ,תילגנאב אקארקמ חלשיהל םיכירצ
 םיגוחה תא שוכרל ידכ ,רוביצה שארב ודמעש םשה ישנא

 .39 ןויצ תביש ןויערל
 טאניסל עידוה אוה .אקארקמ ותלועפב ליחתה טרפייז

 ימי ירבדמ דחא קרפ .דלפנצייו בקעי םהרבא ׳ר :ןייטשטו .ה .פ 37
 ,1898 ״דיגמה״ב ,אקארקב םיליכשמה תפידרו הלכשההו תוחתפתה

 .74—73 ׳םע

 .ס״רת אקארק ,דלפנצייו י״א לש םיבתכמ תפילח :ןייטשטז .ה .ם 38
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 ,ולשומ יכ תולשממה• ראשל םגו תיאקארקה הקילבופרה לש
 תוצרא וב וריכיש שקיב ,םילשוריב לודג ןהכו לארשי ךלמ
 ,טרפייז ,ותוא הנימו ,1830 תנשב דוע תורידאה. תוכלממה
 תוכלממה דוע ודוה אל העש יפלש יפ־לע־ףאו .וחוכ־אבל
 ףוס ףוס׳ש ,הווקמ אוה םוקמ• לכמ ,םילשוריב ׳ךלמ.׳ ותואב
 לארשי תוכלמ רבד לע ןויערהש ירחאו םהידי לע רשאתי
 ,שורד ךכל עיגהל ידכ .ןתלעמ תרזעב לעופב םשגתי
 תוכלמו תנידמ שודיחב תוציחנה הליהקה תעדל ררבתתש
 ־תדוקנמ רותפל רמוא אוה וז ׳תימיטיגל׳ הלאש .׳לארשי

 הקילבופר לש יפארגואיגה הבצמ ןכש ,אקארקמ ,ולש אצומה
 .ותלומעתל ןעשמ־תדוקנכ םיאתמ ול הארנ וז

 םילושכמ הדימעה אלש ,הדיחיה םג ,דתיה אקארק תלשממ
 ,דתיה אקארק ירה .םיישפח תונויער לש הצפהה ךרד לע

 .לודג ידוהי בושי לש ריע
 תוידוהיה תוליהקה לא טרפייז הנפ םידחוימ םיזורכב
 ,אקארקמ ברה תא םג וירחא ךושמל הסינו ,םלועה לבבש
 וליפא ול חיטבה ,טדפייז לש וירבדל .שלחימ רב בוד ׳ר
 ידכ .ותוחילש תרטמ תא ריבסי הבש ׳הפיסא סנכל ברה
 ,טרפייז םסריפ אקארקב ידוהיה בושיה תדהא תא שוכרל
 תלכלכל דסומו ידוהי םימותי־תיב אקארקב םיקהל ותעדבש

 ,תוידוהי תוינע תונמלא
 רותב ןויצ תביש ןויער תא דהוא אוה ,דמ ינפמ לאשנשכ
 ומצעב אוהו ,וילע הנוממה םילשורי ךלמש בישה ,ידוהי־אל
 לש היצאפיצנמאה תופיחד תא םלועל חיכוהל הצור ,ידוהי
 ־יללו תונלבוסל המגוד ומצע אוה שמשמ■ ךכיפלו ׳םידוהיה
 תודשח הררוע אקארקב טרפייז לש ותוליעפש ןבומ .תוילארב
 ןימזיש ,טאניסל תוארוה ונתנ וללהו ,אקארקב םיטנדיזרה לצא

 הלועפ לכ וילע רוסאיו םירבסה ןתמ םשל טרפייז תא
 .תיטילופ

 םושירל רסמו ,טאניסה ינפל טרפייז ןמזוה 1832 יאמב 1־ב
 ,ןעט אוה .ותוחילש יטרפו וייח תודלות תא לוקוטורפב
 רשפא ,יקסניצלאו רוזנצל הקידבל רסמש ויבתכ ךותמש
 לארשי־ץראב תידוהי הנידמ שדחמ םיקהל העונתהש דומלל

 .ולוכ םלועה תבוטל איה
 אקארקב ראשיהל ול השריש טאניסה תאמ שקיב אוה
 ותוכמסב היה אל הזכ ןוישר ןתמש אלא ,ותלועפב ךישמהלו

 .טאניסה לש
 םג ,דתיה ךכו ,ףקות לכב ךכל דגנתה■ יסורה טנדיזרה

 .ירטסואהו יסורפה טנדיזרה לש םתעד
 ךכיפלו ,אקארקמ לועפל תורשפא םוש ןיאש האר טרפייז
 הרטשמה דצמ הריקח ינפמ טלמיהל ידכ ריעה תא אצי
 ־ארקה הדוזיפאה הרמגנ ךכו .הב חותפל ורוה םיטנדיזרהש
 -ץראב תידוהי הנידמ תמקהל םחולה ,טרפייז לש תיאק

 .לארשי

 תינלופה רורחשה תעונתו אקארק ידוהי .י

 יבשות תא םג ריעסה ןילופב 1830 רבמבונב ץרפש דרמה
 ׳םורפ לש ותושארב ,םיטנדוטסו םיחרזא תצובק .אקארק
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 .יאשראווה דרמל ףרטצת אקארקש השרד ,יקסניבטולס
 רוטאטקידה תאמ:׳השראוומ לביק יקציזדוו טאניסה אישנ
 תוארוה ׳יקסירוטרא׳צ ךיסנה הלשממה שארו יקציפולח
 השרי אלו ריעה לש תוילארטייגה לע רומשיש תושרופמ
 תימואלה הלשממה ןכש ׳דרמל הדהא־תונגפה םייקל וליפא
 םוש הירטסואל היהת אלש ׳ךכב תניינועמ .דתיה השראווב
 אקארק העייס יאשחב םלואו .השראוו דגנ תוברעתהל הביס
 רבד ,יתמחלמ דויצ חולשמו םיבדנתמל הרזע ידי־לע דרמל

 .ריעה לש ילכלכה הגושגשל איבהש
 ,יקציזדוו לש ותדמעל המיכסה אל היציזופואה תגלפמ
 ותרידל ורדחש ׳ןומהה תוצובק 1830 רבמצד ףוסב התיסהו
 ןילופ ילגד תא ריעה רכיכב ףינהל ונממ ושרדו יקציזדוו לש
 דרמל הקילבופרה תופרטצה לע זירכיש טאניסה תא עינהלו

 .יאשראווה
 תופיסאו ןומהה תורעתסה תורמל ,וחילצה אל הלא םיצמאמ
 עונמל ידכו ריעב טקשהו רדסה תא חיטבהל ידכ .תונגפה
 תחת רותחל תולולע ויהש ,שארמ תוארנ יתלב תויוצרפתה
 הידראבג 1830 רבמצדב 5־ב המקוה ,הקילבופרה םויק

 .אקארק יבשותמ תבכרומ תינוריע
 תא החירכהו הקספ אל םינומהה ברקב הסיסתה לבא

 .י ותורטפתה תא 1831 ראוניב 18־ב שיגהל יקציזדוו
 ,ידוהיה רעונה ינב ברקב דרמה ררוע אפוג אקארקב
 ¬ויח הבוגת ,וב הלכא רבכ תוללובתההו רפסה־יתבב דמלש
 םהיניבו ,םידרומה ליח לא וסייגתה םהמ םידחא .תיב
 ומרת םידימאה םידוהיה .י רבו יצירואמו2 דלפנירג ׳זימיזאק

 ,השראווב תימואלה הלשממה רצוא תבוטל םירכינ םימוכס
 ימדו קשנה תוינק תא ופסכב ןמימ שלזיימ שירעב בד ברהו

 .תואצוהה
 םע ונמנו תינוריעה הידראבגב םג ופתתשה םידוהיה

 ¬והיה ׳זיימי׳זאקב התנחש ,תישימחה הגולפה ,תדחוימ הגולפ
 .רלדא ןתנ לש ודוקיפב תיד

 תב ,תוקלחמ שולשמ! תבכרומ התייה תידוהיה הגולפה
 ןתנ םייח תורמשמ ידקפמ לש םדוקיפב ׳תחא לכ שיא 10
 םולבנרוק השמ ,(7 רפסמ הקורש בוחרב ׳א הקלחמ)דלפנזור
 הקורש בוחרב) ץיוזרוה ןימינבו (108 רפסמ בקעי בוחרב)

 .(26 רפסמ
 -םייח הגולפה שארב םייתנש דמע רטפתה רלדאש רחאל
 לש ותורטפתה. רחאלו ,1832 סרמב 5 דע ,דלפנזור ןתנ
 הידראבגה לוסיח דע — תוקלחמה שארב ודמע דלפנזור
 םולבנרוק השמ ,ץיוורוה ןימינב — 1832 רבמטפסב 12־ב

 .אי ץנרולפ השמו

 ?31מ1£4111101 111:. 84. י$׳042101016£0. 1888, ק.404-428 1

 קסעו תפרצב דרמהו רתאל בשיתה ,אקארקב 1813 תנשב דלונ 2

 .1877 רבוטקואב 27־ב תמ .םיניש אפורכ ועיוצקמב■

 תא םסריפ 1882 תנשב .1863 לש דרמב םג ב״חא ףתתשה! 3

 בוביל ,ס]02ץ2113'ל תירבעה תפסותהו) ׳ריכזמ׳,רב וייתונורפז

 .הקירמאב 1884 תנשב תמ .(1882

* # 

# 

 ־אפצש בלסיגאטס ידי־לע דסונ הבש ,1837 תנשמ לחה
 ק0ד/526<:(1ח2) ינלופה ינכפהמה דוגיאה יקסבונ

 ¬ראה תולועפב םיליעפ םירואנ םידוהי ויה ,(״210311 ן>0131״6§0
 ¬המה תינלופה העונתל סיסבה תא ךכ רחא חינהש ,רכזנה ןוג

 ־תכאלמב ןוגראב ונמאתה םידוהי םיריעצ .1846 תנשב תינכפ
 תא ריכזהל שי םהיניבו ,אבה דרמל תוננוכ םשל המיחל
 ׳זייאטאלפ קחצי לאפר ,קניפ עשוהי ,קניפ שריה ,רגניטא ףסוי
 יפה םינקסעה םע ונמנש ,ןיישדנומ ףלודאו דלפנזור ןיצרמ
 ומשאוה ובש ,טפשמ ינפב ודמעוה םה .רתויב םיזירזהו םיליע

 .4 ׳הנידמה;יקוח לע הריבעו הדיגב ישעמב׳
 תינלופה תינכפהמה תורפסה תא םיציפמ ויה םידוהיה
 ונממש ,זכרמ השמיש דחוימב אקארק .הכפהמל הארקש

 .תולבוגה תוצראל םיזורכו םירפס ,םינולע וחרבוה
 אקארקב ירטסואה טנדיזרה ןנולתה 1835 תנשב דועי
 ¬יפמו סופד־ירבד םיחירבמ םידוהיהש ,הדורימלאפ ןופ ןמהל
 (ןהכ השמ)ידוהי שמיש הירגנוהב םג .5 היצילאגב םתוא םיצ
 ידוהיה ףרוצה .* םיירגנוהו םיינלופ םינכפהמ ןיב ךוותמ
 תובותכ תוקוקח ןהבו תועבט רציימ היה אקארקב םדומ
 תועבט 72 הרטשמה ולצא המירחה 1836 ינויב .תוינכפהמ

 .7 הז ןיממ
 םיינלופה םירגהמה זכרמ ןיב םירשקמה ויה םידוהי
 ןיב יאשחה ראודה תא וריבעה םה .אקארק ןיבל סיראפב
 תורמל תונוטלשהו .םייזוחמה םידעווה:ןיבלו אקארקו סיראפ

 .םספותל וחילצה אל ינדפקה םחוקיפ
 ונבו טרופפר יאקארקה ידוהיה ידיב היה ראודה ןוגרא
 תא ריבעה םשמ ,סיראפב ךכ םשל ררוגתמ היהש ,8 שריה
 ויבא ידיל הילגנאו תפרצ ׳היגלבב םינכפהמה לש ראודה לכ

 .םישורדה תומוקמל הזו ,אקארקב
 םידעווה תולועפ לע םיבושח תוח״וד ויבאל םג חלש שריה
 הפשב בור יפ־לע שריה בתכ הלא תוח״וד .םיינכפהמה
 .םייסורפהו םיירטסואה תונוטלשה םתוא וניבי אלש ,תירבעה
 םירקמה בורבו ,יטטאפמיס וידב בתוכ היה תובושח תועידי
 ושמתשה ׳דרמ׳ יוטיבה ןויצל .םידדב תומשב שמתשה■
 = ׳הלוצא׳ל ,׳המדא חופת׳ = ׳רכא׳ל ,׳יצמת קסע׳ הלמב
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 תינכפהמה העונתל השע ריעצה טרופפר .המודכו ׳אטח׳
 .א8 חילשכ םיליעי סיתורש

 םיינלופה םינכפהמה ןיב רשקה תא םג ומייק םידוהיה
 הפוקת התואב םיצורמ ויה אל הלא ףאש ׳םיירגנוהה ןיבל

 .ירטסואה ןוטלשה ןמ
 ןייטשקנופ יאקארקה ידוהיהו יראוומ ןהכ (םפאמ) השמ

 .םיירקיעה םירשקמה ויה

# * 

# 

 התואב .היצילאג תודלותב תילרוג הנש התיה 1844 תנש
 ?0151״?) תינלופה תיטארקומדה הרבחה החילצה הנש

 ¬הלו הז לבחב םג םישרש תוכהל (10^12151^0 66תב01<:1־311€2ח6
 ןהילעש ,םינלופה לש תונוש תובכש ברקב םייאשח םיאת םיק
 ןוגראה שארב •דרמה ץורפל עקרקה תא רישכהל לטוה
 היה יקסבובמד .יקסבובמדו יקסבוינשיו ליפואית ודמע יזכרמה

 קשיצנארפ לש ותרזעבו ,תיברעמה היצילאגב דחוימב ליעפ
 .םיינכפהמה םיאתה תשר תא ביחרהל ודיב הלע יקסבולויסיו

 ,תירפכה היסולכואה ברקב דוהיב ,תונכהב ודיפקיש ילב
 תייעב ןורתפ־יא תמחמ ןוטלשל תודגנתהה .דתיה! הב
 תולועפב חותפל הארוהה 1846 ראורבפב הנתינ ,םירכיאה
 ¬תה םש ,בונראטבו הינחובב םימדה־תוערואמש אלא .דרמה
 .ותוחדל דרמה יגיהנמ תא וחירכה ,םיליצאה לע םירכיאה ולפנ
 דוחיבו ,אקארקב םידרומה תא ריעסה דרמה ץורפ תייחד
 יאלוקימ רתויב םיליעפה םינכפהמה דחא הייחדל דגנתה

 .יקסבוסיל
 םינכפהמ 24־מ בכרומ דעו אקאריקב םקוה ראורבפב 19־ב
 םירטסואה שוריג םשל דרמ תזרכה לע טילחהש ,םיריעצ
 רלימ ףזוי ,ןאדרוי בלסידאלוו■ ,דעווה ירבחמ םידחא .אקארקמ
 ןהמע סנכיהלו םימחול תוגולפ םש ןגראל הביבסל ואצי ,דועו
 ־ליה תא שרגל םידחא תומוקמב וחילצה השעמל .הריעה
 וללוחתה אקארקב םג .השק וב עוגפלו ירטסואה בצמה
 תוברקב .׳זאפלקבו הקסיאלוקימ ,הקצורג תובוחרב תוברק

 .9 תונולח ריתמ וריש ׳םידוהי םג ופתתשה הלא

 רבדה לבא ,תוערפתהה תא בכעל םיצמאמ השע טאניסה
 .ודיב הלע אל

 ץורפל תוא הנתנ הגיסנהו ,ירטסואה אבצה גוסנ םייתניב
 יקציזדוו ףזוי לש ותושארב םוריח דעו םקוה .ריעב הכפהמה
 הננוכתנש םוריחה דעוול עדונשכ .ןוטלשה תא וידיב ספתש

 .קרפתה תימואל הלשממ

 לע רהצוה ובש ,זורכ דימ המסריפ תימואלה הלשממה

 51. . 1 ח£01־1ז1ג110ת 56111־0 6. 3 . 1849 ^160 6355 א8

 8.3ק3ק011: £40. 1014.

 ראצה לא ץיביקשאפ לרנגה ןילופב ךלמל^הונשמה לש ח^׳וד 9
 לביקש תועידיה דוסי לע 1846 סראמב 3 םוימ ןושארה יאלוקינ

 8. 81חו3ח0^5^1: *415101־]3 ״ב ספדנ .היצילאג ביצנ תאמ

 ז6י^01110ץ]ח€^0 ?01506 1846 1־. ק. 242.

 הלשממל ופריצ יקסבוק׳זוגו יקסבוסיט ןאי .םירמזה רורחש
 ¬כ יקסבאגור לוראקו יקסב׳זוג׳זג רדנסכלא תא תימואלה

 .ריכזמ
 23־ב)יקסבוסיט ןאי לש הרוטאטקידה תזרכה תרחמל רבכ
 ובשומ םוקמ ,(522!), םסהו)רופאה- תיבב הבצייתה (ראורבפב
 השרדש ,שלזיימ ברה השארבו תידוהי תחלשמ ,יקסבוסיט לש
 לא הכפהמה ישנא לש םסחי רבדב םירבסה יקסבוסיט תאמ

 .תידוהיה היעבה

 יוויש לע הלשממה תרהצה םא ,תעדל השקיב תחלשמה
 םידוהיה לא םג תסחייתמ םיבשותה לכ לש תובוחו תויוכז
 םיפוגבו אבצב תרשל תידוהיה היסולכואה לש התבוחמ םאו
 לכש ,ותבושתב שיגדה יקסבוסיט .הכפהמה תורשל ודעונש
 םימייק םניא הכפהמה ץורפ דע םימייק ויהש םילדבהה
 קבאמב אלמ הלועפ־ףותיש םידוהיה תאמ שרד אוהו ׳רתוי

 .ללכה תבוטל

 תימואלה הלשממה■ לש תיבויחה התדמע תטלבה םשל
 לא דחוימ זורכ ראורבפב 23־ב םסרופ ,םידוהיל סחיב
 תשולש וילע םימותח ויהש הז זורכבו ,'לארשי יגב םיחאה׳

 :רמאנ 10 הלשממה ירבח

 .הרבחה תובכש לכ לש תודחאתהה תעש העיגה !םינלופ״
 הכפהמה■ .תדרפנ המואכ םיביואה ןוטלש תחת םתבשחנ
 המדאל םיחאכ םכל החיטבמ ,הרבחה קיחל םכתא תלבקמ׳
 ,תדלומה ינב ,םכב תכרבמו תישונאה תוכזה תא תפתושמ

 .טלחומה ןויוושה תלבקלו תוריחל םייוארה׳

 הדימב תויובייחתהה יולימ השוריפ תויוכזמ האנהו ליאוה
 ¬יגמה תורושל ףרטצהל הכפהמה תלשממ םכל תארוק ,הווש
 תודמועהו ומסרפתנש תורהצהה לכש ,הזב הריהצמו םינ

 ."לארשי ינב. םינלופה׳ לא םג תונווכמ םסרפתהל

 ¬תהה תואמסיסב הלגד רבכש תידוהיה היצנגילטניאה.
 הסחי תא בר קופיסב הלביק ,ינלופה םעה ינבב תוללוב

 .תימואלה הלשממה לש יבויחה■

 תידוהי תחלשמ תרחמל העיפוה זורכה םסרפתנש רחאל
 ירוטע םלוכ ,שלזיימ בירה תחלשמה שארבו ,הלשממה ינפב
 הלשממל םינומא־תעובש העבשנ תחלשמה .ימואל טרס

 ." תימואלה■

 ראורבפב 27 םוימ 02160011: ימשרה ןותעב
 ¬והיה היעבל שדקומ דחוימ רמאמ יקסבובמד דראוודא םסריפ

 היעבה ןורתפבש לדבהה לע יקסבובמד עיבצה הז רמאמב •תיד
 התשיג ןיבל הקילבופרה לש ןורחאה סייסה םעטמ תידוהיה
 תייעבב קסעתהש םייסל דוגינב .תימואלה הלשממה לש
 הנידמה יחרזא םע םידוהיה תא תוושהל הצרו ידוהיה שובלה
 רקיעל תימואלה הלשממה השגינ ,וז תינוציח הניחבמ קר

 .2ו11£50111115$6 11ל6ז 316 ]!1ח£5|:60 £ז61£ת1$56 10 ?0160. 10

 .^13102 1846, ק. 66
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 עזג םידוהיב האור איה ןיאש ׳הזורכב העידוהו היעבה
 ,םידוהיה .יגלופה םעל םפוריצ לע איה הזירכמ אלא דחוימ

 ןילופ יכלמ ימיב םיגהנ ויה ןהמ תויורחת םהל ויה תורוכז״ש
 ¬¬פהמל ופרטצה "םינלופה ישעמו םיליצא תושגר םהל םירוכז

 ¬ה תלאשמ תא עצבל הלועפל תובהלתהו ץרמב םישגינו הכ

 תובדנתהב וסייגתה םהמ םיבר .תינלופה המואהו הלשממ
 ונייטצה רבכ םהמ םיברו ׳םעה תורח ןעמל םימתולה־תורושל
 ךכל תודוה םתרובגו םתועינצ ,םבל ץמואבו םתעמשמב
 .תינלופה תרתחמה ינוגראב דוע המיחלה רשוכ תא ושכרש

 תופיחד .וב ומשש ןומאל יואר־יתלב היה אל םהמ דחא ףא
 דעו תמקהב ולפטיש םידוהיה לע עיפשהל תשרוד העשה
 רישכהל ,םישורדה םיעצמאה לש ידימ סויגל גאדיש ,לעופ

 םע ץימא רשק רושקלו ידוהיה רעונה תא יאבצ ןפואב
 .תימואלה הלשממה

 תובהלתהש ,ותווקת תא יקסבובמד עיבמ ורמאמ ףוסב׳
 ברקה הדשב םג םדיקפת תא ואלמי םהו ןנוצת אל םידוהיה
 תדלומה לש חויובז־יווש םינבכ ורכוה םהש ,הרכה ךותמ

 .תינלופה

 יפל ׳םאנ ,18יקציפשק יצירואמ ׳ידוהיה דעוה ריכזמ
 תסנכה־תיבב ,יקסבוסיט רוטאטקידה תאמ הדוקפ
 .םימחולה תורושל ףרטצהל רעונל ארקו ׳זיימי׳זאקבש ןשיה

 הלשממה השרדש רפסמב ,םידוהי םיריעצ םישולש וסייגתה
 .!־> םידוהיה תאמ

 ־ראו ר״ד םשארבו םיריעצ רפסמ סייגתה םירואנה ןיבמ
 עשוהי ,ףלוו ץירומ תא ןייצל שי םיליעפה ןיבמ .ראואש

 .8י גייווצנזור קירנה ר״דו ראואשראו ןתנוהי ,קניפ
 ¬תה ,ראורבפב 28 ׳תבשב ,הכפהמה הצרפש רחאל עובש

 לש ותחלצהל תדחוימ הליפת לודגה תסנבה־תיבב המייק
 םינומה תורוקמה יפל ,ופתתשה וז הליפתבו ,ףתושמה ןיינעה
 ¬ואמהו עגרה תובישח תא ותשרדב ריבסה שלזיימ ברה .םיבר

 תובדנתהל ארקו הכפהמה לש ןושארה עובשב ועריאש תוער
 ,הברקהב הדמתהו

 תולבגההו םייוכידה תא ריכזהש ,יקציפשק םאנ וירחא
 לטנ ׳םיאושנה ירוסיא :םידוהיה לע תולשממה םעטמ

 ימודארטס רשגמ גחה ימיב םידוהיה שוריג ׳דבכה םיסמה
 ,םייקוח־יתלבה םישעמה לכ — םישלבו םירטוש ידי־לע

 .הירטסוא ירסיק לש םיטנטפהו ילדואיפה ןוימדה ירפ םהש

 םושו ׳םידבע םידוהיב םירסיקה ואר םילשורי שוביכ רתאל
 ישרוגמ וניתובא תובא ינפ תא הליבקה אל תיפוריא המוא
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 חמצו הלע ןילופב .תינלופה המואכ היכ׳צו הינמרג ,דרפס
 ינש ןדע ןג ןילופב תוארל שי ךכיפלו ,ידוהי בושי
 ¬תהל םידוהיה לע .םימשבש ןדעה־ןג רחאל הלסיוו רהנ לע

 הלא יגפמ עתריהל אלו ינלופה ןיינעל אלמ ןומאב סחיי
 ¬קהל םתבוחמ :רבד לש וכופיה .םירקשו תויודב םיציפמה

 לש ןירוח־ינבל האיש יפכ םשוכר תאו םמצע תא ביר
 .16 תדלומה

 םג ופתתשה ירטסואה אבצה םע םינכפהמה תוברקב
 לכב םידוהיה לא זורכב הנפש ,רנילבול עשוהי יפל .םידוהי
 500 ופרטצה ,אקארקב תוערואמל םידה וב ןתנו ןילופ ילבח

 שלזיימ ברהש ,אוה ץיצמ דחוימב .םימחולה תורושל םידוהי
 ,׳םינלופה־םהיחא׳ םע דחאתהל אקארק ידוהי תא דדוע

 ," הכפהמה יכרוצל םילודג םימוכס ומרת םירישע םידוהיו

 יתלשממ ירטסוא ח״וד שיגדמ — ה׳זוגדופ די־לעש ברקב
 ,18 ׳הלסיווה לע רשגה ןוקית יתא םידוהי םינכפהמ■ וציאה׳ —

 םירופס םימי קר ןכש ,אוושל ויה םיצמאמה לכ םלוא
 תא ופיקה הירטסוא תואבצ .תימואלה הלשממה המייקתה

 .סראמב 3־ב הספתנ איהו ריעה

 ידוהיה אפורה םהיניבו ,םינכפהמה רסאמב וליחתה דימ
 ורסאנש ,גירוצנזורו קניפ ׳ץידייג ,יקציפשקו ראושראו ר״ד
 םיכמותה ןיבמ ידיחיה היה שלזיימ ברה קר .סראמב 11 םויב

 .ישפח ראשנו עגפנ אלש הכפהמב םידוהיה

 ורסאנש ,גייווצנזורו קניפ ,ץידייג ,יקציפשקו ראואשראו ר״ד
 .םיחרזא המכ ידי־לע הנתינש תוברעה תורמל ררחשל וצר אל

 ־ינב וררחשל בריס הבוה־זיפ הנשמ־ףולא ירטסואה דקפמה
 להינש התסהה תולועפ תמחמ ידמ הלודג ותמשאש ,קומ

 .יקסבוסיט רוטאטקידה לש ותמזויב םידוהיה ןיב
 ¬פנש ,ומא תייוולהב ףתתשהל תושר ול הנתינ בר ישוקב

 ףאו ,19 ריעל םירטסואה וסנכנש רחאל םידחא םימי ׳ורט
 .יאבצ רמשמ יווילב הז

 להנתה םשו ץיטשגינקב רצבמל ךכ רחא אבוה יקציפשק
 .20 טפשמ יקסבוסיט םע דחי ודגנכ

 יסורפה־יסורה־ירטסואה םכסההו ירטסואה שוביכה רחאל
 ¬סואל אקארק החפוס ויפלש ׳21 1846 רבוטקואב 16 םוימ
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 ךראוה הינשלה־בתכ ולביק תזנוטלשהש רחאל םלוא ,וררחשל

 .0116111 1846, ק. 223 .ורסאמ

 סואו היסורפ ,היסור ןילרבב ומתח 1835 רבוטקואב 14־ב דוע 21
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 (06701) םייד ןזורה הניווב הלשממה ידי־לע הנמתנ ,הירט

 .ריעה טילשל
 ,תידוהיה ,זיימי׳זק התאו ׳ריעה הגגח 1846 רבמבונב 16־ב

 .22 אקארק חופיס תא
 ץוח .השק ילכלכ רבשמ אב יטילופה יונישה תובקעב

 הקילבופרה תא לסחל הצרש 1 יאלוקינ ראצה תמזי יפל הירט

 םכסוה ויפל ,ידוס הוזוח לע ,תוכפהמ לש ןק האר הב ,אקארק

 ךירדירפ יסורפה ךלמה ימיב םלוא .הירטסואל חפוסת אקארקש

 תא היסורפ התניש אקרק יבגל תדהוא הדמע טקנש 17 םלהליו

 תנשב .1835 תנשמ ידוסה הזוחב התזבייחתהמ הרזחו התדמע

 תוגשל ןכוסמש ,ןעט ץינאק רטסינימהו הזוחהמ המלעתה 1846

 ילכלכ רבשממ!םידוהיה ועגפנ םיסמה לטנו תויקוח תולבגהמ
 .םתבוטל תיבגמ הניווב ךורעל חרכה היהש ,ךכ לכ רימחהש
 1800־ל ןדלוג 6000 דיימי׳זקב וקלוח תיבגמה ימוכסמ

 .23 תוחפשמ

 ךשוממ ןתמו אשמ רחאל קרו .יאניווה סרגנוקה הזוחב והשמ

 המתח 1846 לירפאב 15־בו ,היסורפ תא ענכשל ךינרטמ חילצה

 ¬קואב .ידדצ־דח ןפואב רדוסי אל אקארק ןינעש ,םכסה לע היסורפ

 לסחל שי יכ ,היסורו הירטסוא לש ןתדמעל היסורפ הפרטצה רבוט

 .הירטסואל החפסלו הקילבופרה תא
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 הרשע עשתה האמה לש היינשה תיצחמב אקארק ידוהי
 תאמ

 קאסוב ריאמ

 חתפב

 ־ירה ישארמ ,לצלה ינוטנא רמא םירחבנה תיבב ומואנב
 תויהל םילובי םניא ץראה יבשות" :תיאקארקה הקילבופ
 םיבשותה לש םבצמ זיינעב הלשממה תויולדתשהל םישידא
 די תכאלמב קר םיקסעתמו •..םיבר ךכ לכ םנהש ,םידוהיה
 הז רוביצ לע אקודו .י "רתויב ינעה דמעמה םהו רחסמבו
 ¬גוד םיריכמ ונחנא" .רתויב הדבכה םיטמה תסמעמ הלטוה

 רתוי םלשמ ,ובג לע ושוכר לכ תא אשונה ,ידוהיש תואמ
 וטאלפ סוקימא .אקארק ירברפב תיב לעבמ םיישיא םיסמ
 ¬ויודע ןה ולאכ .ינלופ ןותע בתכ 2 ״סטירו הקימא סיגמ דס

 עצמאב אקארק ידוהי לש ילכלכה בצמה לע םירז לש םהית
 .הרשע עשתה האמה

 (1846) הירטסואל תיאקארקה הקילבופירה חופיס םע

 .רתויו רתוי לולת ריעה יבשות לש ילכלכה ןחדמה השענ

 תילכלכ הכימתמ התנהנו תישפח ריע אקארק .דתיה דוע לכ
 ¬פו הירטסוא ,היסור) תויספורטיפאה תומצעמה שולש לש

 אלל ןהיתוצראל אוציי תויוכז התרצותל וקינעהש ,(היסור
 תילכלכ תוחתפתהל תורשפא הנתינ ,ךומנ םכמב וא םכמ
 ילעבו םירחוסה ןיב ידימתה קבאמה ףא לע .תישפחה ריעב
 ןמ םידוהיה םהירחתמ ןיבל דחא דצמ םירצונה הכאלמה
 .תישפחה ריעה לש התחירפמ םידוהיה םג ונהנ ינשה דצה

 לש תויטוירטאפה תולועפה זכרמל ריעה הכפהנש רחאל
 ¬לכה היתויוכז תא תומצעמה ומצמיצ ,םידרמתמה םינלופה

 תויוכזה ולטוב ,הירטסואל הקילבופירה חופיס םעו תוילכ
 דמעמ קיזחהל הלכי אל ,הריעזה תיאקארקה היישעתה■ .ןלוכ
 ,הימהובבו תיזכרמה הירטסואבש הישעתה ירע םע קבאמב

 ,רחסמה םג לבסו ,הלוכ היצילאג תא ןהיתורוחסב ופיצהש

 ־רגנוקה היסורמ סכמ אלל תורוחס אוביי לע םסובמ היהש
 תיאקארקה הקילבופירה תרצות לש ישפח אוצייו תיאס
 תורוחס םג אקארק תרצותכ וקווש תובורק םיתעל .םשל
 ¬עש ,תוצונ ,תורוע ,אופסמ ,תואובת ,םיצע .ברעמה ןמ אוביי

 ךכ רחא וחלשנו היסורמ אקארקל וחרבוה גנוד ,םיסוס תור
 ¬וחנמ םילכ תיאסרגנוקה ןילופל וחלשנ אקארקמו הינמרגל

 ש״יי ,תונוכמ ,םיטיהר ,םיגירא ןכו ףסכ ,חפ ,לידב ,תש
 .המודכו תורנ ,ןובס ,ריינ ,ץינב ירמוח ,םינוש תואקשמו.

 ןיאו ,אקארקל 1844 תנשב הרבע היזלשמ אוצייה תיצחמ

 ראונאיב 2 םוימ■ תיאקארקה הקילבופרה לש םירחבנה תיב ןמוי 1

1838. 
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 .:י וללה תורוחסה לכ תא הכרצ אל המצע ריעה יכ ,קפס
 התואמצע לוטיב רחאל םינש עבשכ רואל אציש רפסב
 תחת וריע בצמ תא אקארק שיא ראתמ ,הקילבופירה לש
 ־בופירב ירטסואה ןוטלשה תעפוה םע" :ירטסואה ןוטלשה
 ,ורגסנ תויונח .ריעל הפיגמ האב וליאכ (תיבוקארקה) הקיל

 םיסורה םיתבמו ,ואלמתנ םילוח יתב ׳ונקורתה הכאלמ יתב
 ¬פחב ,תולחממ ,ינועמ ,תוגאדמ םירוויח םישנא ואצי הצחמל

 1847 הנשה .יקוח יתלב וא יקוח חרואב םחל תסורפ םש

 םייפלא ותמ הנש התוא .תישפחה ריעה לע לבא התטעה
 תחפ םיאשינה רפסמ ,ליגרה ןמ רתוי שיא תואמ שמחו
 לש עצוממה רפסמה היה 1846—1830 םינשב םאו שילשב
 .4"346־ל םואתפ םרפסמ לדג 1847 תנשב ירה ,120 םיריסאה

 םבצמ םג ערוה ריעה לש תיללכה התוששורתה בקע
 םימרוגה דחא היה הז הערל יונישו ,םידוהיה לש ילכלכה
 ץוחמ םישדח הסנרפ תורוקמ רחא שפחל םאיבהש ,םיירקיעה

 .הנטקה םתנוכש םוחתל

 םירוזיא השימחל תקלוחמ אקארק ריעה התיה 1845 תנשב
 העשתל תקלוחמ .דתיה ריעה תביבס .תושפנ 43.912 ורג םהבו
 םילותאק ויה םהמ .תושפנ 102.751 ורג םהבו םירוזיא
 — םידוהיו 371 — םילגנבא :131 — םינווי :129.160
 :13.272 — אקארקב :התיה ידוהיה בושיה תקולחת : 17.002

 .6 577 — םירפכב : 510 — היניבשטב 2.643 — בונאשכב
 אקארק ידוהי לש ילכלכה םבצמ

 םיקלוחמ אקארק־׳זיימי׳זאק ידוהי ויה םהיתועוצקמ יפל
 תוילוש ,17 6םיראינדכוס ,24 םירלדנס :ןלהלכ הנש התואב
 ¬לוש ,25 םינוורפ : 6 םידימלת ,3 םינעבוכ : 9 םידימלת ׳20

 : 9 םידימלת ,8 תוילוש ,8 םיטרח : 10 םידימלת ,18 תוי

 תוילוש ,24 םיפרוצ ! 5 םידימלת ,1 תוילוש ,7 תוירטמ ישוע
 ,28 תוילוש ,73 םיטייח :3 םיראינדכוס ,27 םידימלת ,12

 ,2 תוילוש ,4 םיחחפ > 3 םידימלת ,10 םיגגז : 32 םידימלת

 ,13 תוילוש ,23 םיפוא : 108 םינכוד ילעב : 1 םידימלת
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 םידימלת ׳17 תוילוש ,22 םירזש ; 23 םינחמק ; 21 םידימלת
 .ז 15

 תואפ ישוע םג ׳םיבצק םג םידוהיה ןיב ויהש ,קפס ןיא
 וללכנש וא םינגרואמ ויה אל וללהש ,הארנ ,ךא ,׳דכו תוירכנ
 ילעב לכש ,שיגדהל שיו ,םינכודה ילעב לש ללוכה רפסמב
 הזבו םידוהיה ליבשב קר דובעל ויה םיאשר וללה הכאלמה
 םתרוחס תא רוכמל ולכיש ,םירחוסה בצממ ער םבצמ היה
 םירחוסה תמישר הנהו .תידוהיה הנוכשה יאבמ ,םינלופל
 ,77 — םיגירא ׳41 — תוקרי ירכומ :׳זיימי׳זאקבש םידוהיה
 .1 —ישמ ,3 —תוניי ,6 —םידב ,3 —הירטנלג ,4 —לזרב
 הניסרח ,12 — גרבמרונ תורוחס ,155 + 75 — רחסמ ירזוע

 ,3 —ץראה תרצותב םירחוס ,3 —םינפלח ,2—תיכוכזו
 םינכוד ילעב ,3 רחסמ ינכוס ,2 —הרובחת ,2 —םיטישכת

— 108 8. 
 501־ו הכאלמ ילעב 493 ריעב ויה ונינפלש תומישרה יפל
 היה החפשמב תושפנה רפסמש ,חיננ םא .םינרגתו םירחוס
 ,תושפנ 6000־כ וסנריפ וללה תומישרב םילולכהש ירה ,שש
 הז רפסמל .׳זיימי׳זאקב ידוהיה רוביצה ןמ םיזוחא 46־כ א״ז
 ,םיתב ילעב לש םייוסמ זוחא ףיסוהל רשפא םיסנרפמ לש
 ,הליהקה תודסומ ידיקפ ,תויונחו תוריד תרכשה לע ויחש
 רפסמו שדוק־ילכ ,םינכדש ,םידמלמ ,םיכוותמ לש לודג זוחא
 דעוול תוינומהה תושקבה .הליהקה תודסוממ םיכמתנ לש בר
 הליהקה ןמ תוכימת תלבק לעו םיסמה לוטיב לע םידוהיה
 ועיגה םירבדה .אקארק ידוהי לש ילכלכה בצמה לע תודיעמ
 (םינעש םייוסמ הרקמב) םידוהי הכאלמ ילעבש ,ךכ ידיל

 ריעמ אב רשא ,ידוהי ןעשל תושרהל אלש הייריעל ונפ
 ילכ ושיגה ןכו .*יאקארקב הכאלמ תיב ול חותפל ,תרחא
 םינימזמ ריעב תונותחלש ,הנולת אקארקמ םיידוהי םירמז
 םירצונה םירחוסה ןיבש םינשב .ימוקמה אבצה ןמ םינגנמ
 ןיב תוטישפ ירקמ ועריא ,תחא לגר תטישפ ףא .דתיה אל

 ,10 םידוהיה םירחוסה
 האמה עצמאב ירטסואה קוחב ולחש ,םייונישה ,םנמא
 ¬וקממ תונהיל םידוהיה ןיבמ םידיחיל ורשפיא ,הרשע עשתה
 ,ןיטשנבל םידוהיה.תא םיאצומ ונא ךכו ,םישדח הסנכה תור
 םידוהיו ריעה תואובמ םכמ תא םירכוח טרופאפרו סכיד
 רפכה תא ןוסלאומש ןועמש) םירפכו תוזוחא םינוק םירישע
 תא ץישוביא .י ,יקינבמד תא ץיבולפמוג םהרבא ,הקרוג
 ויה הלא לבא (.דינכוב רוזיאב יקנולו ,הבמרופ ,הסגמשט
 לש החופיס תנשב .בצמה ןוקיתל תוגויסנ םג ושענ .םידיחי

 םידוהיה דעוול שלזיימ רב ברה הנפ הירטסואל אקארק ריעה
 ידוהי לע לטומ היהש ,רוסיאה לוטיב םשל לועפל העיבתב
 ,םירפכב חזרמ יתב קיזחהל ,תיאקרקה הקילבופירה

 1852 תנשב .תירטסואה היצילאגב לטוב הז רוסיאש ןויכ
 לע רסאש ,יתלשממה קוחה תא רפהל שלחימ ברה ץלאנ

 .5 הרעה ,הלעמל ׳יע 7

 .1851 הליהקה ןויכרא 9 5 הרעה ,הלעמל ׳יע 8

 .דועו 1853,1846 ,1845 םינשהמ £>216001111)12*10*7 10

 ורבח תא חידהל הצריש ידוהי לכ םירחהלו ,םרח תלטה
 תיבה לעבל רתוי הובג רכש ןתמ ידי לע ,ותסנרפ םוקממ

 .ידוהיל ותונח תא ריכשמה ,ירצונה
 .עקרקה לע היצילאג ידוהי תא בשייל תונויסנ םג ויה
 ,ץיוורוה רזעלא ׳ר ,הניוומ ברה לש הז ןיינעב זורכה עודי
 ,תויח שריה יבצ ׳ר ,אווקלאזמ ברה לש תוינכתה תועודיו

 ריאמ ,ידארבמ יאקנאבה לש ,שטיוד .ש ׳ר רובמסמ ברה לש
 ¬מש תועסמ" ורפסב •הזכ ןויסג השענ אקארקב םג .רילאק
 םיקה (1851) א״ירת תנשב יכ ,!!ןמרב ןועמש ריכזמ "ןוע
 רפסה תיב להנמ תרזעבו שלזיימ ברה לש ותכימתב ,אוה
 לע אקארק ידוהי בושייל ןוגריא ,יקציוול ףלודא ׳זיימי׳זאקב
 ךא ,הז ןוגריאל ומשרנ םידוהי 300־כ .היראגנוא תומדא
 אקארק ידוהימ םייוסמ רפסמ .עוציב ללכל עיגה אל רבדה
 ¬והיה הליהקה ןויכראב .ץראל ץוחב ותסנרפ שפחמ ליחתה
 העיסנ תושר תלבקל תובר תושקב תואצמנ אקארקב תיד
 רבדל ןיא ,םרב .היראגנואלו היסורפל ,הילגנאל ,הקירמאל
 .ולאה תושקבה דוסי לע הריגהה לש יטסיטאטס קויד לע
 תמישר תאצמנ 1856 תנשמ תיאקארקה הליהקה תודועת ןיב
 הקירמאל אקארקמ ועסנש ,(תוחפשמ ישאר קפס אלל) הלא
 11 ןיבו הליהקל םהיסמ תא וערפ אלו 1854—1851 םינשב
 תאצמנ העיסנה ןוישר תלבקל ותשקבש ,דחא ףא ןיא תומשה
 תיינפ םג תאצמנ וללה תודועתה ןיב .הליהקה ןויכראב

 לע הריהזהש ,אקארקב ידוהיה דעוול תיצראה הצעומה
 אל רשא ,םידוהיה םתוא יבגל היראגנואל העיסנה רוסיא

 הסנרפ תורוקמ םש םהל ויהי

 שלזיימ קנאב.ר דיקפו ,רחוס לש ונב ,אקארק דילי .1884—1818 11

 ל״נה קנאבה םעטמ ןועמש הנמתנ 18 ןב .אקארקב ןייטשנרובו

 ¬תנו עבטל ברקתה םש .אקארק תביבסב תורעי יקסע לע חקפמל

 .םייעבט םייחל םתביש םע קר ונביי םידוהיהש העדה וב השבג

 .הירגנואל רבע ששורתהש רחאלו םיצע רחוסל היה ריעל ובושב

 תוברעב תוידוהי תותפשמ בושייל תינכת דביע ,אקארקל רזחשכ

 .ריעב תוחפשמ תואמ ידי לע ןוצרב הלבקתנ תינכתהו ,דיראגנוא

 הסינ םשו הקירמאל עסנ .העצוב אל תונוטלשה תודגנתה ללגב

 יטאניסניסב ותבשב .לעופל אצי אל .דז םג ךא ,ידוהי רפכ דסיל

 ןיינעב זורכ איצוהו ותינכת תא חינזה אל ,תויראגיס רחוסכ

 ידוהי ןיב דה ררוע אל ךא ,םידוהיה לש תיאלקח תובשייתה

 לחהו רחסמל רזח ךכ רחא ,ןזח־טחוש־בר היה המ ןמז .הקירמא

 וחמ 1866 תנשב .לארשי ץראב תובשומ תמקה לע תינכת ןיכהל

 םע שגפנ ,הפוריאל אב 1870 תנשב .וידליו ותשא הפיגמב

 לארשי ץרא בושיי תרבח ינקסעמ םידחא םעו ח״יכ תרבח ינקסע

 ץראל הלע ,ויבורק לצא אקארקב המ־ןמז ההשש רחאל .ןילרבב

 דמע ,לארשי ץרא בושייל .ררבת הירבטב םיקה אוה .לארשי

 םיעצמאה תא אצמ אל ךא ,דייצ תביח" ינושאר םע םירשקב

 .תובבלה תא ררועל ץראל ץוחל אצי .ותינכת־עוציבל םייפסכה

 סיפדה .אקארקל עיגה 1878 תנשב .היצילאגבו הינמורב םאנו דדנ

 ץראל בזכואמ רזח 1882 תנשב .״ןועמש תועסמ״ ורפס תא

 .הירבטב רטפנו לארשי
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 ילאנויצרופורפ יתלב חרואב סיסימ ומליש אקארק ידוהי
 ¬חוימ םיסמו םייללכ םיסימ ומליש םה .םשוכרלו םתסנכהל
 ,רתיהש ,להקה תפוקל ומלישו תינוריעה הפוקל ומליש •םיד

 ריעהו הנידמה יכרצל ומליש .הייריעה תחגשה תחת
 םהילע ולטוהש ,םיסימה דבוכ לשב .הליהקה יכרצל ומלישו

 ¬ולח תא ומצע לע לבקל ידוהיה דעווה ענמנ ,ללוכ ןפואב

 הייריעהו ,תונוטלשה דצמ םימויאהו תורהזאה ףא לע ׳םתק
 הירטסואל ריעה חופיס רחאל .הז דיקפת אלמל תצלאנ ,דתיה
 תא לטבל (1848 רבוטקואב)ירטסואה טנמאלדאפה תטלחהו

 בתכ ידי לע הרשואש הטלחהה ,םידוהיל םידחוימה םיסימה
 ¬שהל םיימוקמה תונוטלשה וצח אל בוש ,ירסיקה תונלבוסה

 ךירניה תא אקארק ידוהי וחלש זא .הז ןויווש םע םיל
 לע רערעל הניוול !3 טרופאפר דוד תאו 12 דלפסוקראמ

 .ריעה ידוהי לע וליטה אקארק תונוטלשש ,םידבכה םיסימה

 השרד הב ,אקארק ריעה תפוקל העיבת םג השיגה תחלשמה
 םיחרזאה לככ .תוליפכב םידוהיה ומלישש ,םיפסכ תרזחה
 ומליש ךכל ףסונ ךא ,םישרגמ םמ אקארקב םידוהיה ומליש
 ,הייריעל םיסימ ומלישש יפ לע ףא .םהישרגמ לע דחוימ םמ

 רדסו ןוחטב יכרצל תואצוהה תא תוסכל היה לטומ הילעש
 ירמושל דחוימב התפוקמ םלשל הליהקה הצלאנ ,הלוכ ריעב
 ¬פמל ,הנוכשה יוקינל ,יובכה ירישכמ ירמושל ,הנוכשב הליל

 תפוקמ .בויבה ןוקיתלו תוראבה ןוקיתל ,ןויקנה לע חק
 הרקמב .םידוהיה םיריסאה תקזחהל םיפסכה וחקלנ הליהקה
 ,ויסימ תא הייריעל םלשל היה לוכי אל םידוהיה ןמ והשימש
 םוימ הבושתהו •התפוקמ םתוא תוסכל הכירצ הליהקה ,דתיה
 הצעומל ריעה לש תונובשחה תכשלמ האבש ,27.5.1853
 ויה וללה םיסימה לכש ,החיכומ הנידמה לש תילהנימה

 .1* םייקוח

 לש ירצונה קלחב םידוהיה לש םתובשייתה רחאל םג
 ךותב תלבגומ םתנוכש ,דתיה (הקסבוקארק בוחר)׳זיימי׳זאק
 .רוביד ,הבודוימ ,הקסבוקארק ,הצניזבוו תובוחרה עבורמ

 דקפימב עיפומה רפסמ ,שפנ ףלא רשע השלשמ הלעמל
 ¬וגמ תוכז אלל הנוכשב ובשיש םידוהי תואמ דבלמ)ימשרה

 תמישרו הז ןטק חטשב ופפוטצה (דקפמב ורכזנ אלו םיר
 תופיפצהש החיכומ 1813 תנשמ אקארק ירוזיא לכב םיתבה
 ¬וכשה ראשבש וזמ השמח יפ הלודג התיה תידוהיה הנוכשב

 ט״יה האמה עצמאב הבוטל הנתשה בצמהש ,בושחל ןיא .תונ
 ־בואה לש יעבטה יובירה יכ ,םירוגמה חטש תובחרתה םע
 תנשב) םינותנה תא בוש הוושיה ריעב תידוהיה היסול
 .(13.080 — 1843 תנשבו ,אקארקב םידוהי 7251 ויה 1818

 תנשב ינוריעה רמשמה לש םידקפמה תשמחמ דחא .1870—1820 12

 .ינמרג־ינלופ ןטסיצילבוס .אקארק ריעה ץעוי .1848

 ישארמ היהו אקארקב רג .ר״יש לש ודיחי ונב .1870—1818 13

 *הדוהי תלחנ" ויבא לש ורפס תא איצוה .ריעב םיליכשמה

 אורק" ריעבש הנושארה היירפסל דוסי השמיש ותיירפס .(1868)

 .אקארקב רבקנ .*ארקמ!

1< .15 .280? 1201010)86 101111111101^ 

 רבע םידוהיהמ קלחש רחאל םג הלקוה אלש וז תופיפצ
 ,ערילוחה תופיגמ תפוקתב םיבורמ תונוסא הטימה ,אקארקל

 .דיימי׳זאקב תופוכת ויהש

 .םמוחתל ץוחמ הסנרפ ושפיח םיפלאה םתואש .רורב

 ןוויכב התנפ ׳זיימי׳זאק ידוהי תוטשפתהש ,רבדה יעבטו
 ¬מושמ םיצפחב קר רוחסל ללכ ךרדב ולכי הב ,אקארק ריעל

 שדוחבו יאמ שדוחב) םילודגה םידיריה ימיבו ׳םיש
 .תורוחס ראשב םג (םוי 15 ךשמנ דירי לכ — רבמטפס

 יזכרמה קושל תאצל םידוהיה וגהנ עובשב ןושאר ימיב
 וב ואבוהש ,תואובתה תא תונקלו אקארקב (זפלק קוש)
 רבדה תא רסא הקילבופירה לש טאניסהש דע ,קושל םויב

 .םירצונה םירחוסה לע הנגה םשל ,םהילע

 זכרמל ריעה תכיפהל םרג אקארק לש יפארגרואיגה הבצמ
 הנרול הבריקה .תיברעמה היצילאגב תויוכז ןויוושל קבאמה
 םידיריה) עגמב אקארק ירחוס ודמע ןתאש ,הינמרג ירעלו
 ¬ויערה ,םינותעה .תינחור הבריק םג המע האיבה ,(גיצפיילב

 ייח לש המגודה ,םידוהיל תויוכז ןויווש לע םייברעמה תונ
 ברעמה ןמ םירומו םיאפור לש הריגהה ,ברעמב םידוהיה
 וקזיחו ריעה ידוהי ברקב הסיסתה תא וריבגה — אקארקל
 ¬יאשהו הפוריאל תוברקתהה תמסיסב ולגדש ,םיגוחה םתוא

 .תויוכז ןויוושל הפ

 םיבר םידוהי ושיגה תיאקארקה הקילבופירה תפוקתב דוע
 ךא ,אקארקב רוחסלו רוגל םהל תושרהל טאניסל תושקב
 ¬קבה בור תא וחד םיירטסואה תונוטלשה ךכ רחאו טאניסה

 הקילבופירב םידוהיה ןונקת לש 23 ףיעס לע םכמתסהב ,תוש
 םירחוסל (1 :ריעב םירוגמ תוכז הנתינ ויפל ,תיאקארקה
 םינש 6 הזמ םילהנמה ,םיבוהז 50.000 לש שוכר ילעב
 1 םייתלשממ רפס יתבל םהידלי תא םיחלושו םייקוח םיסקנפ

 קר םלוכלו — םיאיצממו םינמאל (3 !הישעת ילעבל (2
 בתכב םיטלושו םייפוריא םידגב םישובל ויהיש ,יאנתב

 .תינלופה וא תינמרגה ןושלב הפ לעבו

 (1848) ח״רת תנשב אקארק ידוהי

 תא םג רותפל הדמע םיירוטסיהה תוערואמה תוחתפתה
 ¬יחה תומחלמ תייוור 1848 תגש האב .אקארק ידוהי תויעב

 .הילטיא ירעב תונגפה לע תועידיה וצופנ הנשה תליחתב .תור

 ךינרטמ לש ותלשממ ׳הניווב הכפהמה הצרפ סרמב 13־ב
 תועידיה .תונותעל שפוחו השדח הקוח חיטבה רסיקהו הלפנ
 ועבת אקארקבו בובלב םיניגפמ ינומהו היצילאגל ועיגה
 תחלשמ האצי סרמב 26־ב .םייטילופה םיריסאה רורחש תא
 ךרד הרבעב .םעה תעיבת תא רסיקל שיגהל הניוול בובלמ
 רב ברה םכותבו ,םשמ םג םישנא הילא ופרוצ ,אקארק
 ירעב ומקוה הניווב תחלשמה לש התוהש ימיב .שלזיימ
 הפיסא הכרענ לירפאב 5־ב .תוימואל רמשמ תוגולפ היצילאג

 ןמ םג יחרזאה דעוול חפסל טלחוה הבו אקארקב תינומה
 ינש תא םכותבו ,ריעל םייתניב ורזחש ,םייטילופה םיריסאה
 6־ב .18 רגניטא ףסוי ר״ד תאו !6 יקציפשק יצירומ םידוהיה

 דעו" לשו שלזיימ ברה לש וריכזמ .ןיד ךרוע .ןרסל,ד יכדרמ = 15
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 ׳תודמעמ דוע ןיא. ..:רמאנ ובו זורכ הז דעוו איצוה לירפאב
 ,םינלופ ונלוכ ,םיחא ונלוכ .תותד ןיב לדבהו האנש ןיא

 .הוחאבו ןויוושב ,שפוחב ןילופ יחרזא ונלוכ
 ,אקארקב ימואלה רמשמה לש היצאזינאגרואיר רחאל
 היה אקארקב בצמה •םידוהי לש תדחוימ הגולפ המקוה

 ¬גהמ תריזחל ריעה יחרזא וכח לירפאב 25־ב .דואמ חותמ

 — העברא קר רוזחל ושרוה הנהו ,הילא םייטילופ םיר
 םינוכרד ילעב ,םירגהמ 66־ו םיילגנא םינוכרד ולביקש
 זכיר לירפאב 26־ב .לובגה תא רובעל ושרוה אל ,םייתפרצ
 יאבצה ןוטלשה תא הנוילגיטסאק ירטסואה לארנגה ודיב
 תא קרפל ימואלה רמשמה לע דקפו אקארקב יחרזאהו
 ולפנתהו הכומסה הזוגדופב דיריה תא ורזיפ םילייחה .וקשנ
 םירחהל הרטשמה דקפמ ךלה םויב וב .תידוהיה הנוכשה לע
 דחא .רמשמה ליבשב ונכוהש ,םינודיכה תא םיחפנה לצא
 הצרפ .וילע ןגה ןומההו קשנה תא רוסמל בריס םיחפנה
 .םיסרתמ ומקוה ריעה תובוחרבו הרטשמהו ןומהה ןיב .ררגית
 ¬ראב זכרתהל אבצל הוויצ לארנגה .ריעה זכרממ שרוג אבצה
 הכשמנ םייתעש .ריעה תא ץיצפהל לחה םשמו לוואוז ןומ
 ¬המה לכ וצלאנ לארנגה תשירד יפלו הענכנ ריעה .הצצפהה
 ,ינוריעה דעווהו ריעה תא בוזעל ,אקארקל ואבש ,םירג
 ¬סואה וסינ ברעב .קרפתהל חרכוה ,תוערואמל רשקב םקוהש

 הרקמ לע •וחילצה אלו םידוהיה תנוכשל תיגש חרפל םירט
 לצא ןומראב התיה היינשה תחלשמהש העשב" :רפוסמ :1ז
 קשנה תתיבש ףא לע ,םירטסואה םיסגלקה וצרפ ,לארנגה
 םידוהיה לע ולפנתה םשו ׳זיימידאק ירברפל ,החכוהש
 הנגה םשלו ,םהינומהב ולהקתה םישאוימה םידוהיה .ודדשו
 רצק ברק רחאו םיפיקתמה לע ולפנתה םשוכרו םהייח לע

 .יז״רוחא תגסל םתוא וחירכה
 םירטסוא םילייח הנומש וגרהנ לירפאב 26־ה תוערואמב
 ־גאמ ידוהי םכותב ,שיא 32 וגרהנ םיחרזאה ןמ .ועצפנ 50־ו

 רסאמל ןודינ ,1846 תנשב אקארקב דרמה ישארמ .״םידוהיה
 דחאלו ריעה ץעויל רחבנ 1848 תנשב .ןיטשסוקב 1848 דע בשיו

 םידוהיה לע הנגה ירמאמ םסריס .םיעובקה םיצעויה תעבראמ
 "?0ס2^11;1 חג01ן1 ז61ו§11 !ז10)2£- רפס ל״וה .תינלוסה תונותעב

 .1883 תנשב תמ ,520^)"

 ¬נממ .אקארקב הטיסרבינואב דמל .בונראטב דלונ .1895—1818 16

 .1843 תנשב לביק האופרל ר״ד ראות תא .ריעב םימדקתמה יגיה

 .םוקמ אלממ הצרמכ אקארקב הטיסרבינואב שמיש 1852 תנשמ

 םינש ךשמב לביק אל םינלוסה םיטוירטאפה ישארמ ותויהב
 1862 תנשב קר .םיירטסואה תונוטלשה ןמ הרשמל רושיא תובר

 ןמ אלש ׳סורפל הנומ 1873 תנשבו ןיינמה ןמ הצרמכ רשוא
 אלימ .םש םידוהיה ינינעל הקלחמה שארו ריעה ץעוי היה .ץנמה
 ־ה תא ךרע .ידוהיה םילוחה תיבב ישאר אסור לש ריקסת
 ןולמ" לש םיירקיעה םירבחמה דחא היה ."?!■26814<1 1^3ז51.1

 םירפס איצוה ."םיעדמל הימדקאה" רבחו "םייאופרה םיחנומה
 .האופרה תודלותב םיבר
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 דוע הארנכו השראוומ ינומלא ידוהי ,ימואלה רמשמה יש
 .םידוהי ינש

 תועידיה .ןורחאה היה אל םידוהיה תנוכשב הז עוזעז
 וררוע הלוכ הירטסואב םייונישל תועיבתהו תונגפהה לע
 םיסימה לוטיבל קבאמב ליחתהל אקארקב םידוהיה ינומה תא
 ,1830 םינשב דוע .רשבה םמ לוטיבל דחוימבו — םיקיעמה
 ־בגהו רקב רשב םמ לוטיב לע םידוהיה דעווב רבוד 1841
 וחילצה אל לוטיבה ימזוי ךא ,דבלב תופוע תטיחשמ סמל ותל
 חופיס םע ,1846 תנשב .דעווה ךותב הטלחהה ריבעהל
 ־אגב תיביטארטסינימדאה הדעוה התנפ ,הירטסואל אקארק
 .רשבה םמ תא לטבל ןיא םא ,הלאשב םידוהיה דעוו לא היציל
 רוקמה אוה סמה ךא ,רוביצה תבוטל אוה לוטיבהש ,הנע דעווה
 .(׳וכו רפסה תיב ,םילוחה תיב)הליהקה תואצוה יוסיכל דיחיה
 םיתעלש ,הז סמ לוטיבל םימחולה ישארמ היה שלזיימ ברה
 יפל .רשב תליכאל תורשפאה תא םעה תלדמ ענמ תובורק
 ןוילג) "ינציטילופ קיננזד" ןותעה ומכ ׳ןמז ותואמ תורוקמ
 ויתונורכז רפסו ,18 יקציוול ףלודא לש הריטאסה ,(1848,35
 ירוחאמ דמע שלזיימ■ ברהש ,אצוי יקסבובארג יזורבמא לש
 .הברוט לבייל רשכה רשבה םמ רכוח דגנ ןומהה תנגפה

 המלש הליהקה ידבכנ תשולש תא ברה ררוע 1848 יאמב
 לבייל דגנ תינומה הנגפה ןגראל גרבעיש ׳יו להאוו ,םכיד
 רשבה סמ תלהנימב תורשמ ותחפשמ ינבל קינעהש ,הברוט
 — הברוט לביילל ונפ םיניגפמה יגיצנשכ .ולוטיבל דגנתהו
 רמא אוהו ברה לא ואב םיניגפמה .וינפ לעמ הלה םשרג
 לא םינומהה ורהנ .םכדצל דומעא ינאו םכנוצרכ ושע :םהל
 וחינה ,ותונח לעמ טלשה תא ודירוה ,הברוט לבייל תיב
 יפכ ,תונחה ינפל םיסנפ וקילדהו םיתמ לש ןתאב ותוא
 תיבל ואשנ טלשה תא .רטפנ לש ותיב ינפל תושעל וגהנש
 הבצמכ הססונתה הינשה תיצחמהו ורבק ותיצחמ ,תורבקה

 ...תמ הברוט לבייל :רומאל
 ובשי םשש ,ידוהיה דעווה תיב ינפל וניגפהו ורזח בוש
 ןולחה ךרד ותכלשהב ומייא רכוחה לע .םיסנרפה וצעייתהו
 ןנולתהו רכוחה ךלה .ושריג ונתחו רכוחה ןב תא .טלמנ אוהו
 ריזחהל םילייח םישש ןורחאה הז חלש .ריעה דקפמ ינפל
 דקפמל ויגיצנ תא חלש ןומהה םג ךא .םידוהיה ריעב רדסה
 ארק ידוהיה דעווה .ורזחוה םילייחהו םינינעה בצמ ריבסהל
 בצמ לע ,יפסכה רבשמה לע ןודל אקארקב הליהקה ידבכנל
 ותרוצב םמה םויקל תורשפאה רסוח לעו ,ערו ךלהש רחסמה
 דעווה םע דחי ובצייתיש ,םיגיצנ 6 םיפסאנה ורחב 18.5־ב .וז
 סמה לוטיב :הליהקה תשירד תא וגיציו תונוטלשה ינפל
 םמ םויק ,ריעל ץוחמ רקב רשב אוביי תרתהו רקבה רשבמ
 לוטיב ,ריעל ץוחמ תופוע אוביי רוסיא ,תופועמ הטיחשה
 ¬קאה תפוקמ ןיאושינה םמ תרבעה ,םידוהיל םידחוימ םיסימ

 .19 םידוהיה תפוקל םיאמד
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 תואצוה תא תוסכל ידכו רשבה סמ לטוב ןכמ האצותכ
 ¬יפסה אל וז ךא .הליהקה תרגא — שדח סמ גהנוה ,הליהקה

 ולטיב 1860 תנשב .1851 תנשב רשבה םמ שדוח ןכלו ,הק
 הלדתשה ,הסנכה תורוקמ רסוחמ לבא ,רשבה סמ תא הניווב
 ,רושיאה תא .הז סמ םייקל ירסיק רושיא לבקל הליהקה

 .ןכמ רחאל וכיראה ,הנשל ולביקש
 לביק ,רסיקה תטלחה יפל .יטילופה לגלגה ךפהנ םייתניב
 אקארקל •ירטסואה טגמאלראפל םיריצ רוחבל תוכז םעה
 דמעומ היה שלזיימ ברה .םיריצ העברא רוחבל תוכז .דחיה
 ינויב 14־ב .םידוהי בשוימ היהש ,ריעה לש ינשה עבורב
 ,םירחובה ויה הארנכ .לשכנ שלזיימ ברה .תוריחבה וכרענ

 ׳ר ישנאמ ,הז עבורב ריצה תא רוחבל תוכזה םהל הנתינש
 ברהש ,םימדקתמהמו שלזיימ רב ברה לש ובירי ,אדנל לואש
 ותלוכיב ונימאה אל םהו ידמ ינרמש םהיעעב היה שלזיימ
 אקארקש יפ לע ףא .יפוריא טנמאלראפב ריצ דיקפת אלמל
 שילשכ היה ריעב םידוהיה רפסמו םיריצ העברא החלש
 ,םיריצה 108 ןיב .הכותמ ידוהי ריצ ףא רחבנ אל ,היסולכואה

 ויה אל ,הנידמה טגאמלראפל הניבוקובמו היצילאגמ וחלשנש
 ףסוי חלשנ אקארקב םידוהיה עבורמ .םידוהי השולש אלא

 .יקסבובוקעי

 תונוש ןקרופ־יכרד ריעב תוחיתמה האצמ ,הכו הכ ןיב
 המישר העיפומ (19 •טפס 1848)"הקנשטוי" ןותעב .המצעל
 האבסמל םידחא םילייח וצרפ ברעב הנומשב ׳א םוי" :וז
 .םויה ןוידפ — ףסכה תא דודשל וצר ליגרכו ,םידוהיה עבורב

 ,וג םוקנל םתוצרב .ףסכה תא ןתנ אלו דגנתה האבסמה לעב

 הצרפ .תובוחרב ורבעש םינקזו םישנ לע םילייחה ולפנתה
 אלש ידכב ,ליגרכ הקלתסה ,האבש רויסה תגולפ .הרגית
 לש םקשנ תא וקרפ םידוהיה ."םתדובע״ב םירבחל עירפהל
 דודגמ םילייח תותכ ואב רפסמ תוקד רחאל .םילייחה ינש
 ¬למ הצרפו ,קשנה םהמ חקלנש ,םילייחה תרזעל םינחתותה

 לזרב תוטומבו םינבאב םירייוצמ ,םידוהיה .שממ המח
 רשגל דע םילייחה רחא ופדר (םיסירתה תריגסל םישמשמה)
 תא לוכיבכ ורסא ,רשגה די לע ודמעש ,תורמשמה .םודארטס

 תעפוה רחאל קר .םוררחש — רצק ןמז רחאלו םילייחה
 םיפדרנה םילייחה ורצענ ,רשגה די לע ובצינש ,םיניצקה
 לע ולפנתה ,שנועה ןמ םדחפב ,םילייחה •םידוהיה ידי־לע
 ־ייחה לש םרסאמ רחאל קר .םהיניב הרגית הצרפו םיניצקה
 ,תוברחה תא םיניצקה ידיל םידוהיה ורסמ ,םיערופה־םיל

 רוסמל הליחתכל וצר ןתוא ,קבאמב םילייחה ןמ ומירחהש
 ."שוביכה אבצ ישעמ דגנ ךכב ןיגפהל ידכ ,לשומל

 ויתובקעב איבי ,היצילאגב םינלופל תויוכז ןתמש ,הנומאה
 םידוהיה ולבקי םינלופה תרזעבש ,ןוחטבהו ,םידוהיל תולקה
 ¬והיה תא ךושמל םינלופה דצמ ןוצרה ןכ ומכ ,תויוכז ןויווש

 םרפסמש ,םינתורה דגנ םקבאמב חוכ תפסותל םדצל םיד
 םרג הז■ לכ ׳תיחרזמה היצילאגב םינלופה רפסמל עיגהו טעמכ
 ףיסוהל שי ךכל .היצילאגב םידוהיהו םינלופה ןיב תוברקתהל
 ותנידמש ,ינלופה םעל ידוהיה רעונה לש טנמיטנסה תא
 דיעי הז טנמיטנס תמצע לע .םישבוכל דבעוש אוהו הברחנ

 ¬שהש ,אקארקמ ידוהי ,(1884 תמ) רבוו יציריומ לש הרקמה

 ,הקירמאל רגיהש רחאלו ,1831 תנשב ינלופה דרמב ףתת

 ¬תהל השירדב ןילופ ידוהיל םיזורכ לע םיזורכ םשמ םסריפ
 .20 תינלופה ןושלב שומישו ינלופה םעה לא תטלחומ תוברק

 וררוע ,אקארקל ברעמה ןמ ורדהש ,הלכשהה תונויער
 תוברתה ישנא לא ליכשמה ידוהיה לש הבריקה תשגרה תא
 תיב ,תיאטיסרבינוא ייע .דתיה אקארק .םינלופה ברקבש
 ,הקילבופיר־ריע ,תוינלופ הגופס התרוסמש ריע ,ןילופ יכלמ

 וחרב הילאו םתנידמל ןורחאה דירשה תא םינלופה ואר הב
 עגמה .1831 תנשב דרמה ןולשכ רחאל םינלופה םיטוירטאפה

 וליפאו תוינלופה תועונתל םידוהיה תא בריק םינלופה םע
 הווליה ,יאקנאב םג היהש ,שלזיימ ברהכ דרחו ןרמש ידוהי
 ןולשכ ףא לע .םידרומל קשנ תיינק יכרצל םיבר םיפסכ
 ,ןכמ האצותכ שלחימ ברה לש םילודגה וידספהו דרמה
 תונשב םינלופה םינכפהמל ותקיז תא לעופב ברה הליג
 ונניקש ,תושגרל יוטיב .1862 תנשב ךכ רחאו 1848—1846
 לש ותרבוחב םיאצומ ונא ,אקארק ידוהימ םיבר תובלב
 ןימאמ ינא״ה ,יקציוול ףלודא /זיימי׳זאקב רפסה תיב להנמ
 םינלופהש ,ןימאמ ינא" : 1848 תנשב בתכנש ,2!״יטילופה
 םינב — ץראל רשאו םה םיחא םידוהיה םינלופהו םירצונה
 ¬והיהו םירצונה םינלופהש ,ןימאמ ינא ...תחא תדלומל םה

 ¬יחיה םהש ׳תומואה ירחבנו םה םימעה יריחב םינלופה םיד

 ."תורצו םירוסי ךות םייקתהל ופיסוהש םיד
 ידוהיל זורכ אקארקמ םימדקתמה ורגיש 1848 תנשב

 :ונממ םיעטק ירהו ,אנזופ

 !לארשיב םיחא"

 ¬צנה ותוחתפתהב םלועב לשומה ,ןיאמ שי ארוב ,׳ה רבד

 םלאגו םירצמ ינועמ וניתובא תא איצוה רשא /ה רבד ,תיח
 ,קוח אלל היווהמו םילילא תדובעמ ,לבה תונומאמ יגיס רהב

 תודבעמ הפוריאמ םיבר םימע הנורחאל איצוה ׳ה רבד ותוא
 ןתנ ונתד ינבמ םיברלו ,םהיצעויו םינדור ןוטלשמ םליצהו
 ,׳.ד דסח לש ׳תיללכ החמש לש וז העשב ...שונא תויוכז
 די טישוהלו בושחל ,רשי םדא לכ לע ׳ידוהי לכ לע הבוח
 םיחקול םניא ,יללכה שפוחל םייואר םתויה תורמלש ,הלאל
 ¬יצה תלעב ,הפוריאש ,הליצאה תינלופה המואה ...וב לבח

 ,םידוהיה ,ונאו ,הנממ הברה התנהנ ,השדחה היצזיליב

 ירעש תא החתפש ,וזה הנידעה המואה ,הדימ לכה ונלביק
 ...םתוא ושרג הינמרגו הילג ינבש העשב ,וניתובאל הצרא

 ונא ...היתווקת תומשגתהל הבורק תעכ המצע תא האור
 ונא ןילופ ינב .תחא הדש תקלחמ םמע ונחמצ םידוהיה
 ...ונתולג — םתולג ,ונלבס — םלבס ...ונל תפתושמ תדלומו

 וא םינמרגה דצל — ונמוקמ ןכיה עגר ףא קפקפנ םאה
 ? םינלופה

 ןינעה ןעמל ןברק םוש ךושחנ לא ,ץמאמ ךושחנ לא
 םד םרוז ונקרועבש ,ולוכ םלועל הארנו ואוב .הזה שודקה

 .םש 20
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 .צ2״בגשנו לצאנ ,קדוצ לכל רע ׳וניתובא בלכ ,ונבלו םיבכמה
 לארנגה שבכ רבוטקואב 31־ה םויבש רחאל ,םייתניב
 ־ובוקעי אקארקמ םיריצהו תינכפהמה הניוו תא ץרגשידגיו
 ,םריעל ורזחו םדיקפת לע ורתיוו — יקסבונזיזקו הגנל ,יקסב
 םידמעומה .1848 רבמצדב 21 ־ב תופסונ תוריחב לע זרכוה
 יקצוטופ םדא :ויה ׳יקסבובוקעי לע ףסונ ,ידוהיה עבורב
 תא ךופהל ושרדש ,םינלופה םיטסילארדפה לש םדמעומ)
 ,תירטסואה הירפמיאה ןמ קלחכ .תיאמצע הדיחיל היצילאג

 הרבחה גיצנ ,רגניטא ףסוי ר״ד ,(םיגרובסבאהה ןוטלש תחת
 ברהו ,םידוהיה םיחרזאה לש ירסומהו ירמחה בצמה תמרהל

 .שלזיימ רב

 ידוהי־ינלופ תרותב םירחובל זורכ איצוה רגניטא ר״דה
 תואמצעו רוביצה תויוכז לע םחליהל ןכומה ,טארקומיד
 -סה העונתל ותודגנתה לע עידוה אוה .ינידמה טנמאלראפה
 הירטסוא תכיפהב התצרו תוינמרגב המחלש ,תינאיבול
 לכו טרפה שפוח לע קבאמ שרדו ,תויבאלס תונידמ תירבל
 -ידהו שפוחה ןוחצנ םע .עזגו םע לדבה אלב ,ישונאה ןימה
 ¬שגתה יננה ידוהיכו ינלופכ" ןילופ תייחת אובת היטארקומ

 .רגניטא בתכ — ״תדו םואל ייוניע ,םילופכה םייונעה תומ
 :שלזיימ ברה זירכה םירחובה לא וזורכב

 לש [הילשכ] קר אל (טנמאלראפב) םש תויהל הצור ינא"
 ןבומ אולמב ריצ תויהל אלא ,םירחובה תיברמ ,יתד יגב
 הפוקתב תושונאה לש םיכרצה תא ןיבמ ינאש ךותמ ...הלמה
 תויוכז ןתמ דעב ,שפוחה תונורקע דעב יננה ,םייוניש לש וז
 םתואב םיחרזאה לכ ףותיש דעב .בחרה רוביצל תויטילופ

 ."םיניינעה

 יקצוטופ ,תולוק 31 שלזיימ ברה לביק תוריחבה ןתואב
 .1 יקסבובוקעיו ,12 — רגניטא ,13 —

 ירטסואה טנמאלראפל אקארקמ ןושאר ידוהי ריצל
 תייריעל תוריחב םג וכרענ הנש התוא .שלזיימ ברה רחבנ
 ־רו ןתנוי :םהו םידוהי 10 ורחבנ םיצעויה 40 ןיבו אקארק
 ברה ,קוטשנמולב ׳ש ,ןוסלדנמ שריה ,דליבניא ׳א ,רעיוש
 ׳י ׳דלפסוקרמ ךירנה ,ץישוביא ׳ש ,ןמרסוו ׳ש ׳שלזיימ רב
 ־ציפשק ׳מ רחבנ הייריעה תצעומ רבחל .יקציפשק ׳מו רלדא
 םינלופה ןיבל םידוהיה ןיב תוברקתההש ,היה המדנו יק
 יתש ןיב ףותישה תשגרהו הווחא שגר ידיל האיבה אקארקב

 .ןחבמה תנש ,1849 תנש האב הנהו .תומואה
 ¬ידמל השדח הקוח לע הירטסוא רסיק זירכה 1849 סרמב
 תויוכזה ויה אל הקוח התוא לש ןושארה ףיעסה יפל .ותנ
 שיגדה אא\/-ה ףיעסה •תדב תונתומ תוינידמהו תויחרזאה
 וניא הכלממה ימוחתב םוקמל םוקממ םיבשותה רבעמש
 תונקל ירטסוא חרזא לכל תוכז ןתנ xxx־ה ףיעסה .לבגומ
 םיקסעה לכב הכלממה יקלח לכב קוסעלו םיתבו תוזוחא

 .םירתומה
 הנידמה ךותב םידוהיה תדונת תא ריבגה xx\/־ה ףיעסה
 םידוהיה תונוכשב בשייתהל ולחה תורייעה ידוהימ םינומהו

 .2 ךרכ ,׳זיימי׳זאקבו אקארקב םידו,די,ד תודלות ,ןבלב 22

 םג תידוהיה היסולכואה תא לידגה הז .תולודגה םירעבש
 .תידוהיה הנוכשב רתוי דוע הלדג תופיפצהו אקארקב

 ¬ויונח תקתעהב םידוהיה וחתפ ,תאז הקוח לע םכמתסהב
 םתנוכש ןיב רשג הוויהש ,םודארטס ריעה עבורל םהית
 םיחוכיווה ולחה זאו .אקארק ריעה זכרמ ןיבל דיימי׳זאקב
 ¬שמה ךא ,תילארטיינ הדמע הייריעה הטקנ הליחת .הייריעב
 לש ויתולועפ דגנ •אקארקב ורחסש ,םידוהיה תא הרסא הרט
 ¬והיה םיצעויה הייריעה בשומב ואצי רלסניק הרטשמה ןיצק
 םידוהיה םירחוסה .תופירחב יקציפשקו רעיושרו ר״ד םיד
 לשומל הז ןיינעב תוריינה וחלשנ םשמ .םינפה דרשמל ונפ
 םידוהיה תקחרה לע הייריעה תטלחה תא רשיאש ,זוחמה
 ¬וחה לש xxxווו־ה ףיעסה לע ךמתסה רושיאה .םודארטסמ

 תוארוה דוע הנאובת םינודנה םיפיעסל יכ ,עבקש ,הק
 ¬גונה ,םיגשיה םיקוחהש ,עבקש0^\1ףיעס,ד לעו ,תושרופמ

 ומסרפתנ אל דוע לכ םפקתב ודמעי ,תומייוסמ תורבחל םיע
 לעו ,1817 תנשמ ןונקתה דוע בייחמ ןכלו — ׳זנה תוארוהה
 ונאימ הייריעה תשירד תורמל .23 ׳זיימי׳זאקל רוזחל םידוהיה

 םידוהיה תקחרהב רוזעל תיאבצה הדקפימהו הטסוראטסה
 הריתהש ,ןוירטסינימה תארוה האב םייתניב .םודארטסמ

 .תושדח תוטלחהל דע ,שדחה עבורב רוחסל םידוהיל
 .תיאקארקה היסולבואה ברקב הרעס הררוע וז היירורעש
 ־תמה דחא ."סאשט" ןותעה יפד לעמ ירוביצ חוכיוו להנתה
 יכ ,ןונקתה לש ןושארה ףיעסה תא וחתנב ,חיכוה 24 םיחוכוו
 םמצע תא םיבשוח םה ,םיבשותה רתימ םילדבנ םידוהיה
 םיהמכ ,םירחא דגנ ףתושמ ןוגראכ םימחלנ ,רחבנ םעל
 ,ןאכמ — םהירוגמ ץרא תא םיבהוא םניא ,תרחא ץראל
 10 םהש ,םידוהיל תתל רוסא .חרזאה תובוחב םה םיעגופש
 חוכב וטלתשי אמש ,תווש תויוכז ,הנידמה תייסולכואמ זוחא

 .הנידמה לע םהיתונורשכ

 — רוביצה ןמ םיקחורמ תויהל םיצור םידוהיה ןיא םא
 רחא .הלידבמה ,תדחוימה םתשובלת תא םהילעמ וריסי
 ־תהו תיללבה םתוינעמ תעבונ םידוהיה תודחא יכ ,25 בתכ

 .םהל תויוכז ןויווש ןתמב תינתומ םינלופה ןיב םתוללוב
 םינותעה .בר דה אקארק ןיינע ררוע ברעמה תונותעב
 ,םזילארביל רסוחב םינלופה תא ומישאה הניוומו באלצורבמ

 .1848 תנש לש קבאמה שדקוה ולש

 רפוסה ףסא אקארקל םידוהיה תסנכה דגנ רמוחה תא
 ־ירה טנמאלראפל ריצ היהש ימ ,יקסבשיצמ ירליה ינלופה
 "סאשט״ב םירמאמ תרושב .רבעשל תיאקארקה הקילבופ

 העירפמ תדה יכ" םינלופ םלועל ויהי אל םידוהיהש .חיכוה
 יפל:: ינפל רצונש ,רישכמ אלא הניאש תדה ,הזב םהל
 ינלופה ירפכה ויהי אל םלועל ןכלו "םעה םויק םשל םינש
 ¬כוסמ ריעל םידוהיה תסינכ .םיווש םיחרזא ינלופה ידוהיהו
 םישאהל ןיא .םהיגהנמלו םהיתויוכזל ,ריעה יבשותל תנ
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 שרוד וניא הז םג יכ ,םזילארביל רסוחב אקארק יבשות תא
 יחרזא תאמ לולשל הלוכי הניא הירטסוא .תוטש לש תונברק
 לע הכמתסהש ,הייריעה התשע ער .םהיתויוכז תא אקארק
 םידוהיה תסינכ דעב עירפהל התוצרב ,1817 תנשמ ןונקתה
 תורבחה לכ תא לטיב ירטסואה ןונקתהש רחא .םודארטסל

 ,אקארק לש — תויריע יתשו םירע יתש ןיא בוש ,תודחוימה

 זאו ןהיניב שדחמ דירפהל היה ךירצ ןכלו — ׳זיימי׳זאק לשו
 םירוגמהו רחסמה תוכז תא ידוהיה תאמ עונמל היהי רשפא
 ןב אוהש םושמ אלא ,ידוהי אוה הלהש םושמ אל" ,אקארקב
 שוביכב ריעל םינכוסמ םידוהיהש ןמז לכ ."תרחא ריע
 ¬כהל ןיא ,םילעופ תתסהו המהוז תסנכהב ,הכאלמהו רחסמה

 תחירפו ריעה תדירי ינפמ דחפל ןיא .אקארקל םתוא סינ
 ¬והיהש ,םיהובגה םיסימה לע העדה םג •דיימי׳זאקב רחסמה

 הרקמב ריעה תוסנכה הנתחפתש הנכסה לע ,םימלשמ םיד
 תקזחה םג ןכש ,הדוסי רקשב ,הנממ ׳זיימי׳זאק תדרפה לש

 .תובר תואצוהב הלוע ׳זיימי׳זאקב םירדסה

 אוה .דלפסוקרמ ךירניה "סאשט״ב אצי יקסבשיצמ דגנ
 לבא ,אקארק יבשות תויוכז תא ללוש שיא ןיאש ,חיכוה
 יבשותל ןיא .תויוכז תעכ ולביק םידוהיה םגש ,תעדל ךירצ
 ¬וכזה ןמ קר ונהנ םה •ריעה תריכחל תידעלב תוכז אקארק

 ואובישכל .םרמ שדוח לש ןונקתה ידי לע ולטובש תוי
 םע ,תלדבמה תינוציחה םתעפוה תא ונשי ,אקארקל םידוהיה

 .תיברעמה תוברתה תרכה

 רעיושרו ׳י ר״ד בוש ריכזה ,םידוהיה תויוכז לע וניגהב
 דוע ריעה לש ישישה עבורב ורד םידוהיה יכ ,ורמאמב
 .םודארטס םג ךייש הז עבורלו השראוו תוכיסנ תפוקתב

 הפוקל ואב ,םשוכר לדוג תא םימלוה םניאש ,םידוהיה יסימ
 אל הז ףסכ .אקארק ריעה התנבנו הכלה הנממו תפתושמה
 תייריע תא יקסלז לשומה םיקהשכ .דיימידאק קינבל ןתינ
 האב וליא .םירצונלו םידוהיל תפתושמכ המיקה ׳אקארק
 ־י׳זאקב תרבוג התיה זא יכ ,אקארקל ׳זיימי׳זאק ןיב הדרפה
 .םשמ תרקענ ,דתיה תיברעמה תוברתהו םינרמשה די דיימ

 רבחמה תופירחב אצי אקארקל םידוהיה תסינכ תעינמ דגנ
 ¬ושתל הבושת״ו "םיתש לופכ םיתש" תורבוחה לש ינומלאה

 םיבשוח אקארקב הכאלמה ילעבו םירחוסהש ,בתכ אוה ."הב
 תא םיצצומו ידעלבה םנויכזל ריעב הכאלמהו רחסמה תא
 םגש ,ךכ ידיל איבה הזו .םבל תורירש יפל היסולכואה םד
 רבכ לבקל אל וטילחה (ריעה עבור) זפלקבש םירמומה
 םירמומ)רכשהו ש״יה רחסמב םהל ועירפיש ,םישדח םירמומ
 ¬חוסה םיארי עודמ ךא ,(תואבסמ חותפל תושר ולביק םיבר

 ,םהירבדל ?ריעל םידוהי תסנכה ינפמ "ןויכזה ילעב" םיר

 שוריפ .ולצבבו ומחלב קפתסמה ,ידוהיב תורחתהל השק
 םלשל רוביצה ךרטצי ,רשוע ייח תויחל םנוצר םושמ ,רבדה
 תורחתה איבהל הלוכי ריעל םידוהיה תסנכה •רתוי םהל
 ¬והיהש ,העדה .םיתבו תויונח רכש תאלעה ,רחסמב העונתו

 תא המגודל איבמ אוה .הדוסי לבהב ,ריעה תא ומהזי םיד
 תוברתל םידוהיה וברקתה ןהב ,באלצורבו אנזופ םירעה
 ,דוסמ שבולה ,תורחתה ינפמ דחפה לע עירתמ אוה .הפוריא

 ןה" — ריעבש ילכלכה קותישה תא ןייצמו ,תויטוירטאפ לש
 .לאטיפאק ןיא ,העונת ןיא .רומדת תוברח לעכ ןאכ טקש

 בצמה םאו ...ןאכ ויה אל םידוהי ןה ? ריעל תאז םרג ימו
 םיבשעש הכזנ בערו ןברוח לש בצמב אלה ...ךשמיי
 לע תמחול םיטנאסרטניא לש תכ קר ."ריעה קושב ולעי

 .ולוכ רוביצה תעד לע וליאכ הינינע
 לבקל התצר איה .ריעה תקולחל הדגנתה אקארק תייריע
 .׳זיימידאקל םידוהיה שוריג ןיינעב הערכהה תוכז תא הניוומ
 טלחוה הייריעב םידוהיה םיגיצנה תרשע לש םתאחמ ףא לע
 םידוהיה םג .וז תוכז גישהל ידכ ,הניוול תחלשמ חולשל
 הניווב ןתמו אשמה תעשבש ,הרקו .םהלשמ תחלשמ וחלש
 דגנ ןוטלשה דצל םידוהיה תא ךושמל ירטסואה רשה הצר
 םע םיבהא םינתמ םניהש ,םידוהיה תא םישאהו םינלופה
 םע םיבהא םינתמ םה ןיא יכ ,םידוהיה תבושתל .םינלופה
 ,ןכ םא :רטסינימה הנע ,םינלופ םמצע םהש יפל ,םינלופה

 .אקארקב תינלופה הייריעה תטלחה לע ךומסל םכילע

 הצרפ 18.7.1850 םויב הנהו •רבדה ערכוה אל הניווב םג
 ולע םיתב 171 .ופרשנ םימלש תובוחר .אקארקב הקילד
 םידוהיה סחי לע .הניוומ רוזחל וזרדזנ םיחילשה •שאב
 ןותעה .2<!״0אשט״ב תועידיה תודיעמ הפירשה תונברקל
 הליחת וצר אל הפירשה תעשב יכ לע ,ורעצ תא עיבמ
 לכב .המוהמה תעשב תובינג דחפמ ריעל םידוהיה תא סינכהל
 איבהל םילעופ רכשש ,דעוו םמצעב םידוהיה וגגריא תאז
 ןייטצה םיבורמה םידוהיה ןיב" .שאה יוביכל הלסיו רהנמ םימ
 םידוהיהש ,הפירשה לש ןושארה םויה תא ריכזנ אל םא —
 ידוהיה רקיעב — יקסבשיצמ לש ותרידב שאה תא וביכ
 לומתאו ,םירחאו רציברומ לש ותיב תא ליצהש ,רלליפ
 ־נריב השמ .תושפנ תנכס ךות ןכ םג לעפ עבראו שולש ןיב
 רוביצה יכרצל רסמ ןוסלדנמ ,םהילגרב ווכנ םיובנכהו םיוב
 .םימ םויה לכ ךשמב ואיבהש ,םילכימ תולעב תולגע שולש

 ."ףסכ ןתנ םג .יקסבוקטיווק תיב תלצהל לעפ סכיד ׳י

 ריעה תלצהל םילעופ הלילה" :ןותע ותוא לש רחא ןוילגבו
 תודחא תורשע וארנ .הביבסה ןמ םירפכה ינבו םידוהיה קר
 םיילדה דבוכ תחת םערבבש ,14—10 ינב םידוהי םירענ לש
 רפסמ קר ורזע םירצונהמ .יוביכה תורוניצל םימ ואיבה
 ¬פנה ץמאמל םהיתוחוכ לכב הכאלמ ילעב תוילושו םיאמדקא

 .27״םידוהיה לש אל

 אקארקב רוידה תוכז לע קבאמה

 18־ב .החותפ הראשנ אקארקל םידוהיה רבעמ תלאש

 השקב אקארקב תידוהיה הליהקה השיגה 1851 רבמטפסב
 ¬גהה לכ ולטובש ,םיימוקמה תודסומל ריהבת וזש ,הלשממל

 .םיחרזאה לכל תפתושמ הקוחהו תדב תורושק ויהש ,תולב

 םייתלשממ םידיקפ דוע שי יכ ,השקבב שגדוה ראשה ןיב
 םבצמל ובושי םידוהיהו ןויוושה קוח לטובי יכ ,םדוקמה

 .164 ןוילג ,1850 26
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 ,ריימטא אקארקב הויבגה ןידה תיב שאר חיכוה תמאבו .םדוקה
 ׳דחוימ קוחל דוע קוקז םידוהיה יבגל תויוכזה ןויווש יכ
 םיקוחה םיראשנ ׳םסרפתנ אל דוע לכו ישעמ ףקות זל ןתיש

 .םפקותב םימדוקה
 ¬שמב םג םירטסואה םידיקפה ןיב תועד תודיחא .דתיה אל
 לש תיקוחה םתוכז רבדב הניווב רתויב םיהובגה םידר
 הנידמה יבחרב ןידה יתב .ידיינ אלד יסכנ תשיכרל םידוהיה

 .םינוש ןיד יקספ ואיצוה
 אל דוע לכ יכ ,רסיקה עבק 1853 רבוטקואב 2־ה ןמ וצבו
 םימייק ׳םידוהיה יבגל ידיינ אלד יסכנ תשיכר ץינע ערכוה
 ¬דאו תוזוחאל רקיעב ןווכתנ וצה .1848.1.1 ינפלמ םיקוחה
 יבגל םג הנווכה תא ושריפ בובלב לבא ,ריעל ץוחמ תומ
 םוסריפ רחאל .םירעב םידוהיה תנוכשל ץוחמש םישרגמ
 לש םתובשייתה רוסאל אקארק ריעב טלחוה ירסיקה ווצה
 רתוה — רבכ ובשיש הלאל לבא ,ריעב םישדח םידוהי
 רותיווה תא הארנכ ,ולביק אל םידוהיה .םמוקמב ראשיהל
 םינשב יכ ,28 ורפסב עבוק ןמדירפ ׳פ ר״ד •הזה יקלחה
 ימוחתב ידיינ אלד יסכנ תרבעה ירקמ 754 ויה 1853—1848
 29 1857 תנשמ ןיסולכואה תמישרו םידוהיה ידיל אקארק

 ¬קמה ילעב ,םידוהי םודארטסב ובשי הנש התואבש ,הארמ

 :ןלהלד תועוצ

 ,1 ןעבוכ ,2 םירלדנס ,1 האבסמ לעב ,1 רוסרס ,1 טרח
 ,1 רטוש ,1 םישמושמ םיצפחב רחוס ,7 םיתרשמ ,3 םיטייח
 ׳1 ןוורפ ,17 םירחוס ,17 םינרגת ,5 םינכוד ילעב ,4 םירוסרס

 תורפות ,2 םירומ ,1 דפר ,4 תונמלא ,7 עובק קסע ילב
 ,4 רחסמל םירזוע ,2 םיניישעת ,1 ןפג רמצב דבוע ,2 םינבל
 ,1 ימוי לעופ ,1 רפס ,3 םיאפור ,1 ףרוצל הילוש ,4 םירזש

 םיטנדוטס ,2 םירוטידפס ,1 סדנהמ ,1 ןוה לעב ,3 ןיד יכרוע
 בשוימ היה עבורה לכ טעמכש ירה■ .1 דיקפ ,1 רכוח ,2
 ¬והיה לע םישנוע הייריעה הליטה 1863 תנשב דוע .םידוהי
 .30 ףיעה לש םיירצונה םיעבורב רוסיאה ףא לע ורגש ,םיד

 ןיד דיעמ הלא םינשב םידיקפה ןיב תוחורה ךלה לע
 וב ,1858 טסוגואב 20־ה םוימ אקארקמ יתלשממ ןובשחו
 הנידמב םייטילופה תודסומה לש םישעמה יפל יכ ,בותכ
 ינפלמ םידוהיה תא םיליבגמה םיקוחהש ,םשורה לבקתמ

 .םפקתל בוש ורזח 1848
 םתוא ףיקתהל רכזנה ריימיטא הצר ,םידוהיב ותמחלמב
 םייק היה תיאקארקה הקילבופירב .תורחא תותיזחמ םג
 הטמל ויהש ,םידוהיל ןיאושינה ןוישר ןתינ ויפל ,קוח
 תינלופה ןושלב םתעידי תא וחיכויש יאנתב ,30 ליגמ
 ןידב ריימטא ירבדל .תיפסכה םתלוכי תאו תינמרגה וא
 ¬מצל הז קוח דעונ 28.9.1851 םוימ םינפה רשל ןובשחו
 היה יופצש ,שנועה .םידוהיה לש םתוברתה תא םצ
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 ףא .ךרפ תדובעו רסאמ ישדח 6—3 היה ,קוחה לע םירבועל
 לטוב 1848 תנשב .הז דיקפתל םידחוימ רהוס יתב ומקוה
 תונוטלשה וחתפ הניווב היצקאירה תורבגתה םע לבא ,הז קוח

 תוידוהי תוחפשמ 327 דגנ הריקחב אקארקב םירטסואה
 אקארק תליהק .ורסאנ םיבר תוחפשמ תובא ."תויקוח יתלב"
 הוושוה ןכמ האצותכו (18.11.1851) הנרול הז ןיינעב התנפ
 ¬ומה לע :יאצילאגה קוחה םע אקארק ידוהיל ןיאושינה קוח
 ,זוחמה דרשממ רושיא לבקל הבוחה הלח ןיאושינל דמע
 יפל .א30 תדב םגו ןובשחב ,הביתכב ,האירקב הניחבב דמעש
 תיבמ הדועת איבהל היה קיפסמ 1856 ילויב 9־ה ןמ קוחה
 .וללה תושירדה םג ולטוב ףוסבל .ברה תאמו יממעה רפסה

 .רחא תייכב םג ףיקתה ריימטא
 המישרב שיגהל רשפא" :רמאנ 3!הסנכה סמל תוארוהב
 ,תעד תווח םהל ףרצלו םמה יניינעב םידחא םירוערע תחא

 דצמו םירצונ דצמ םירוערע בברעל אלו רהזיהל שי ךא
 ."תונוש תומישרב רוסמל שי םתוא .םידוהי

 ,העבקש ,1867 רבמצדב 21 ־ה ןמ תירטסואה הקוחה םג
 הנידמב םוקמ לכב םירוגמ תוכז שי ירטסוא חרזא לכל" יכ
 םגו םהב שומישו םיגוסה לכמ ידיינ אלד יסכנ תשיכר תוכזו
 ¬חה אל "קוחה תרגסמב אוהש עוצקמ לכב תוקסעתה תוכז
 ,היצילאגב םיימוקמה תונוטלשה לש םתונשקע תא השיל
 תיעוצקמ הדובעב קוסעלו רוגל םידוהיה לש םתוכז תא וחדש
 רוריב בתכמב קרו .אקארקבו בובלבש תוירצונה תונוכשב
 :ןיינעה■ שרפתנ .דיצילאגב תונוטלשל הניווב ןוירטסינימה ןמ

 אקארקבו בובלב םידוהיה לש םירוגמה שפוחב תולבגהה לכ"
 32 ״הקוחה תא תומלוה ןניא

 םידו,דיה ןיב תינולופוליפה היטנה

 ידוהיה רוביצב םג תווש ויה אל תועדה — רבדה ןיינעמו
 ¬יכזתה לש םדי התיה םידרשמה ךותבש העשב .ירצונב םגו

 לע םיחוכיווהו תויולדתשהה ,תוארוהה ,םיבתכמה ,םיר
 םג וארינו םירחא תולוק םג םינותעב ועמשנ ,הנוילעה
 תא ללכ ומלה אלש ,ידוהיה רוביצה ןמ קלח דצמ םישעמ

 .םירחתמה םידדצה ינש ןיב קבאמה
 תוירמוח תוילעות וא תומייוסמ תויוכז םדאה ןמ לולשל"
 ,הלק הפידר ,הפידר יהוז ׳תונלבוס רסוח והז — ותד לשב
 ידוהיה ןיא .תוכז; חופיק ,הפידר — לבא ,םימד תפידר אל
 לבא ,ידוהי אוהש םושמ היגולואיתל רוסיפורפ תויהל לוכי
 הירוטסיהל ,האופרל רוסיפורפ תויהל לכוי אל הביס וזיאמ
 וניא ידוהי .םיעדוי ונא ןיא תאז — תינידמ הלכלכל וא
 לבא ,ידוהי אוהש םושמ בובלב ןומגה־יכרא תויהל לוכי
 רשי אל הז — בובל ריעה שאר תויהל לכוי אל המ ינפמ
 דמולמהו יאנידמה ידי לע ובתכנ הלא םירבד — ״ןבומ אלו
 ."יקסלופ דנולגשפ" ונואטבב יקסבונראט ׳פורפ ינלופה

 .גרבמוה תאמ "ןויצ ינב" רפסה יפל א30
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 םג הילאה םימיב ומחלנ היצילאגב םיינלופה םיאנידמה
 הלשממב םגו ׳הלדגו הבלהש ,םינתורה לש תימואלה העונתב
 ךפהיל ידכ םינלופה וקבאנ הנושארה תיזחב .הניווב תיזכרמה
 תגשהל — היינשה תיזחבו תיחרזמה היצילאגב עירכמ חוכ
 היצילאגב םידוהיה דפסמ .היצילאגל רתויב הבחר הימונוטוא
 רכינ ףקות ןתיל היה םחוכבו היסולכואה לש 10%ל עיגה
 םינלופה ןיב המחלמב עירכהל םגו הניווב םינלופה תועיבתל

 .םינתורהו

 ינפל השראווב םידוהיהו םינלופה ןיב תוברקתהה דה
 תוברקתה הלח .היצילאגל עיגה ,1863 תנש לש דרמה
 תא ךושמל ולדתשה דרמה יגיהנמ .אקארקב םג תרכינ
 וזורכב הגפ אקארק ךלפב םידרומה אבצ דקפמ .םידוהיה
 ןויוושש ,ורכז םידוהי םתא םגו" :םידוהיל םג רתיה ןיב
 ,תונורחאה םינשה יתשב םעה יצמאממ עבנש ,םכלש תויוכזה

 ןכל :ןילופ יחרזא ראש םע תחא הרזשב םכתא דימעמ
 תולוקב תונעל םכילע ונדוכיל דגנ םיאנושה תופקתה לע

 םלשיו וישכע אובי ,לוכיש ימ .םינלופ ונא םג :םידחואמ
 •קצוקמ קרב ןיצקה תובקעב וכל ,םידוהי םיחא .תדלומל לומג

 ונלוכל תפתושמה תדלומה שפוח תא וגישת םולשו תודחאב
 .״!קשנל ,םיחא ,קשנב וקיזחה —

 .האירקל ונענ אקארק ידוהי

 םילוחה תיב להנמ ורסאנ דרמה תבוטל ףסכ תייבג ללגב
 ןסחמ אצמנ גיווצנזור לש ונגב .הנח ותבו דלפנניב ידוהיה
 .קוטשנמולב ןואיל ר״ד יאבצה אלכב בשי םיישדח .קשנ לש

 אקארקמ םידרומה ופסאנ וב ,בוציואב יקסבורוק לש והנחמב
 םיסוקרקה" הארקנש תדחוימ הגולפ .דתיה ,הביבסהו

 ."םידוהיה

 ונחלצהש ,ןידה יקספ 284־מ .טפשמה תיבמ םיקספ הנהו

 ידי לע ואצוה רשא ,"סאשט״ב םימוסרפה תובקעב ףוסאל
 היצילאג ידוהיל םיעגונ םהו םיירטסוא םייאבצ ןיד יתב

 .אקארקמ םידוהי דגנ ואצוהש ולא תא ריכזנ
 .רסאמ שדוח ,אבא דנב

 .םילבכב םישדח העברא ,ףלוו סזב

 .רסאמ םייעובש ,המלש לגנג

 םוצ עובשב תחא .רסאמ ישדח ינש ,ףסוי גרבדלוג
 .םילבכבו

 .ימדקאה ראותה תלילשו רסאמ םיתנש ,רנבורד בקעי ר״ד

 .שנוע תרותב הריקח םשל רצעמ ,ביל רנלוו

 .רסאמ ישדח העברא ,סוילוי יול

 רסאמ םינש שמח ,ימואלה רמשמה ןיצק ,דרנרב ןביל
 .(םינש שולשל תחפוה שנועה) השק

 .עובשל תחא םוצו רסאמ םיישדח ,ןמחנ רשיילפ

 .עובשל תחא םוצו רסאמ םייעובש ,הירוטקיוו ןמשיילפ

 .עובשב םיימעפ םוצו רסאמ הנש ,לאומש ךיליירפ

 םוצ עובשל תחא ,רסאמ שדוח ,יצירומ והילא ןיילק
 .םילבכבו

 .רסאמ ישדח העברא ,ןתנ קילפוק

 .רסאמ םיישדח ,רלגיר

 .םוצ עובשב תחאו רסאמ םייעובש ,קיזייא רמר

 .רסאמ ישדח העברא ,לאינד רלמיר

 ¬ודג םישעמ לע םידיעמ םניאו םילק םישנועה םנמא םא

 הירטסואל .היסור דגנ ןווכמ היה דרמהש רוכזל שי ירה ,םיל
 לע הטיבה איהו םינאקלבה יבגל היסור םע תונובשח ויה
 תוכלמה אסכ לע תולעהל וצר םידרומה) הדהאב דרמה
 תוחפל וא ,(ןאילימיסכאמ ירטסואה םכוד־יכראה תא ןילופב
 וכרענ םידרומה דגנ םיטפשמה לכ .ילארטיינ םחי ךותמ

 .םיסורה ץחל תחת קר

 םישפחהו םידרחה ןיב קבאמה

 אקארקב םידרחהו רפוס ןועמש יבר ברה

 ¬לת ינש לע ל״זח רמאמ אקארק ידוהי ןיב חוור ןמז ותוא
 הכלהב הזל הז םיחונ םניאו תחא ריעב םירדה ,םימכח ידימ
 לואש ברה הצר אל םינש לבוי יצח .הלוג דחאו תמ דחא —
 ומצעל ןיד תיב םיקה אוה .שלזיימ רב ברהב ריכהל אדנל
 ־לע ונומש םיטחושב ריכה אל םימעפל .םינייד וב בישוהו
 .םהידי לע ואצוהש ןיטגב אלו וניד תיבו שלזיימ ברה ידי

 רב ׳ר לע תונוטלשל תונולת ושיגה לואש ׳ר לש ויצירעמ
 זנאסמ םייח ׳ר קידצה לש ךוויתה יצמאמ ורזע אל .שלזיימ
 אדנל לואש ׳ר רטפנ (1854) ד״ירת תנשב •םידדצה ינש ןיב
 ידכ ,אקארק תא שלזיימ רב ׳ר בזע (1856) ז״טרת תנשבו
 ריעה תביזעלש רשפא .השראוו תונבר תא ומצע לע לבקל
 לוכי אלו קנאב לעב םעפ היהש ימ לש ותוששורתה המרג
 ךכל המרגש ןכתייו ,ותונבר ריעב דובכב הסנרפ אוצמל היה
 הארנכ .םימדקתמה דצמ םגו אדנל תחפשמ דצמ המחלמה

 (רנזופ תחפשמ) שלזיימ ברה לש םייתחפשמה םירשקהש

 םימדקתמה םגו הלודגה השראוו תונבר תא גישהל ול ורזע
 לע עודי היהש ןוויכ ׳וב וכמת השראוובש (םיליפונולופה)
 רדנסכלא ׳ר לביק אקארק תונבר תא .םייטוירטאפה וישעמ
 ברה היה יונימה תלבק תעשב ךא ,לואש ׳ר לש ונב ,אדנל
 אלימ ומוקמ תא •רטפנ הנש התואבו שונא הלוח רבכ שדחה
 —1805 :ו״לרת—ה״סקת)33ףעננעי שריה יבצ ר״ב םהרבא ׳ר

 רעננעי םהרבא ׳ר דביא םירואנה םע ועגמ לשב .בונאימ(1876

 .ד״באר ךכ רחאו אקארקב ןייד (1831) א״צקת תנשב הנמתנ■ 33

 ךוותל לדתשה ,םימדקתמה ןמ םג קחרתה אל ןותמ שיא ותויהב

 "םהרבא תברב" ת״וש םסריפ .םהיניבו רפוס ןועמש ׳ר ברה ןיב

 האשינ ותב .(,ד״כרת ,בובל) "םהרבאו אתוילצ״ו (ל״רת ,בובל)

 .םסרופמ רייצ היה ,ץיבוקרמ רותרא ,ודכנו. ץיבוקרימ ריאמל
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 העצהה התלע .ברכ וב וצר אלש ,םידרחה יניעב וניח תא
 ם״תח״ה לש ונב היה ןועמש ׳ר .רפוס ןועמש ׳ר תא ןימזהל
 ןנחוי ׳רל ,י״שרל סחייתה ׳רגיא אביקע ׳ר לש ודכנו "רפוס
 לאומש םהרבא ׳ר — ןועמש ׳ר לש ויחא .דוד תיבל ,רלדנסה
 ,היראגנואב םידרחה גיהנמ ,"רפוס בתכ" לעב רפוס ןימינב
 ׳רציפש ןמלז ׳ר וסיג ,גרובשרפ תונברב ויבא םוקמ תא אלימ
 לבקתנ א״כ ןב ותויהב .הניווב בר היה ,"המלש ןוקת" לעב
 תרשמ וינפל ועיצה ךכ רחא ,ףרודסרטמב ברל ןועמש ׳ר
 ,היברומ ינבר ילודג לש םתנוהכ םוקמ ,גרובסלוקינב בר
 תומראי ,להדרס שיליס ,אפפב תונבר תואסכ וינפל ועצוה ןכו
 דחא רבד יכ ,בתכ וסיגל בתכמב .םלוכל בריס אוהו —
 ¬שמ לבקל ןכומ אוה — ותנוהכ םוקמ תפלחהל ועינהל לוכי

 תא לבקל ברסי םא יכ ,הנכס הל היופצש ,ריעב בר תר
 בתכ רחא בתכמבו .ינרדומ בר הנלבקי ׳תעצומה הרשמה
 ,יבוהאל דיגא תמאהו" לארשי ץראב בשייתהל ותפיאש יכ
 ׳הל תולחימו תואושנ וניניע ׳יחת תקדצה יתגוז םג ,ינא םג
 םילשוריב ׳ה םעונב תוזחל ומש דובכ רבד לע ינעיסיש

 .3!״ירשפאה םדקומב ב״בות

 לעב ,א״מרהכ םינואג םינבר תרוסמ אקארקל הל התיה
 .לארשיב בר לכל םוסקל הלכי וזו "בוט םוי תופסות״ה ,ח״בה

 ול וחלש .תוינפה לכ תא ןועמש ׳ר החד תודחא םינש
 תונבר בתכ ול וחלש ,העיסנה ךרוצל םינמוזמ אקארקמ
 וילא ובתכ •לכה ריזחה אוה — הלשממה ידי לע רשואמ
 םג ,אקארקב ןידה תיב ירבח ,הדעה ידבכנ ,הליהקה יסנרפ
 תוביסה תחא .אושל לכהו — תינברל בתכמ וחלש ריעה ישנ
 םיאנקה ךא .ודגנ םישפוחה ואיצוהש ,רתסלפה יבתכ .דתיה
 םלוע תפרחל היהת שדוקה ריעה" אובי אל םא יכ ,והוררוע
 ׳ה תלחנ עולבל ׳הב ולשמי תואבצ ׳ה םרכ םילבחמ םילעושו
 לכבו ונתוביבס רשא םירעה לכב םג יכ הפ ונריעב קר אלו
 לוקלק םרגי ו״חו הלאה םיצרפתמה וברתי ןעיצילאג זוחמ
 תמשאו ת״כעמ ראוצב יולת היהי רלוקהו םלוע תורודל
 .35 ״ףרוע ונילא הנפ רשא רחא הלילח ושארב ׳יהת םיברה

 אקארקל חלשש ,םדוק בתכמב דוע .ותוא עזעז הז בתכמ
 ר״המ קידצה ינברה ונדידי לש ויפמ אצוי יתעמשש" ,שיגדה
 םימיענה םכיבתכמב יל םתזמר ןכו ,י״נ זייאטאלב יכדרמ
 ץע שמשל י־,אר היהאש דבלבו טעומב םיקפתסמ םתאש
 ןיעמה לא וסנכיו וצרפי אלש םינודזה םימ דעב םותסל
 תובקעב תכלל הצר אוה •3" "םכירבדב יתחמש ינאו — שודקה
 וסיגו אוה הנפ ט״ירת תנשב דועו ,םינקתמב םחלש ,ויבא
 רנימסה לוטיבל םידרח םינבר ידיב םותח בתכמב הלשממל

 .האודאפב דסונש םינברל
 .אקארקל רפוס ןועמש ׳ר ףוס ףוס אב 1860 תנשב

 ת.דהי עירכמה הבורב אקארק תודהי התיה הפוקת התואב
 תואטמסב שמשה ארק רחשה תיילע ינפל .תרוסמו הרות לש
 םירמוש" תרבחב ארובה תדובעל םוקל תידוהיה הנוכשה

 .ו"םרת תנש ,םירפוס תורגא 34

 .םש ,םש 36 .ך״רת תנש ,םש 35

 ינפל םילהתה רפס לכ תא םיפסאתמה וארק הב ,"רקובל
 יתב ויה בירעמו החנמ ,תירחשב .תירחש תליפת תלחתה
 תורשעב .אב ןיינמו אצוי ןיינמ ,םיללפתמ םיאלמ שררמה
 תורשעמ .הרותה לע םימיכ תוליל םירוחב ושע שרדמ יתב
 ישאר ,הרותה 'ילודגו ,לארשי ידלי תולוק ועקב "םירדה׳,
 .םינדמל םיכרבא ינזואב הרות וציברה םיגיידהו תובישיה
 ,םארטרב בד באז ר״ב המלש ׳ר לש םהיתומש ןאכ ריכזנ
 רטפנ) אקארקב ד״באר ךכ רחאו ןיצוקטשב ד״בא הליחת
 ד״באר ■י7 רציבמד ןמלז לאיחוקי ר״ב בקעי השמ ׳ר ;(ח״ירת
 ,(ג״לרת רטפנ ,רעדאב הנוכמה) רנזרד עשוהי ׳ר ןיידה ;ריעב
 !םרפיצ לאכימ ׳ר לש תסנכה תיבב םירשמ דיגמ םג שמישש
 םיתע עבוק" שרדמה תיבב מ״מ■ ,ןמיירפ־רציצניב ביל ׳ר
 רב ׳ר לש וניד תיבמ ,רטרופקנארפ ׳י ׳ר ןיידה ;"הרותל
 ;(א״מרת רטפנ) רביירג ריאמ םהרבא ׳ר ןיידה ;שלזיימ

 רבחמו הווארב ד״בא םדוקמ ,דלפנירג לואש ׳ר דיגמהו ןיידה
 ׳ר לש וניד תיבמ ,טרוודלוג בקעי ׳ר ןיידה ;״םיבנע לוכשא״
 ,רביירג השמ ר״ב הדוהי ׳ר ןיידה■ ;(ג״לרת רטפנ)ואדנל לואש
 ׳ר ןיידה ;(ו״כרת רטפנ) רציבמד בקעי השמ ׳ר לש וניד תיבמ
 ׳ר ד״בארה ;(א״כרת רטפנ) רטכיר הימחנ ר״ב בייל לארשי
 ,טייהנאב הנוכמה(1888—1808 ;ח״מרת—ח״סקת)ןמיונ לארשי
 ,(םיקלה ינשב דומלתל םישודיח)"לארשי הנחמ" םירפסה לעב
 תיב״ו (תוליגמלו הרותל שוריפו תורעה) "לארשי ירובג"
 אקארקב ץיד ,טרופאפאר שריה יבצ ׳ר ;"לארשיו הדוהי
 לש ותריטפ ירחא) ו״לרת תנשמו ןילכיזב ד״באר ךכ רחאו
 שריה־יבצ ׳ר ןיידה ;אקארקב ד״באר (רעננעי םהרבא ׳ר
 גנאגפלוו ביל הדוהי ׳ר ןיידה ;(ח״כרת רטפנ)ןיבור רזעלא
 ;(ז״רת רטפנ) גנאגפלוו ןרהא ׳ר ץידה ןב (א״נרת רטפנ)
 לצנרש ריאמ ילתפנ ׳ר ןיידהו ץיבורוה קחצי יכדרמ ׳ר ןיידה

 .(ט״לרת רטפנ)
 ידיסח לש םיזיולקב דבלמ .םיידיסח םיזכרמ םג ורצונ
 ביבסמ םג םוקמה ידיסח וזכרתה קסמודאר ידיסחו זנאס
 ןרהא ׳ר היה םיקידצה ןיבש קיתווה .ריעה יבשות ,םיקידצל
 ןמלק ׳ר ,אקארקב ןושארה ידיסחה קידצה לש ונב ׳ןייטשפא
 לש בא ןכ ירחא השענש ,"שמשו• רואמ" לעב ,ןייטשפא
 רפסה תא איצוה ונב ןרהא ׳ר .(חול האר) םיקידצ תלשוש
 ןשיה תם־כה תיב לומ אקארקב שרדמ תיב םיקה ,ויבא לש
 תיב םייקתה ,תלשושה יכישממ ,םישרוי ריאשה אל יכ םאו
 לש תידיסחה היטארקוטסיראה תא וכותב זכירש ,ושרדמ

 .האושה ימי דע ,ריעה
 ר״ב רמסוק הירא םחנמ ׳ר םג אקארקב בשייתה םימיל
 רחאו בוכלובבו בוקטרושטב ןייד הליחת היהש ,ילתפנ המלש

 רבד)יהשימ לע םרח ליטהש רחאלו יקי׳צשלאזב ד״בא ךכ
 בשייתה ,וריעמ חורבל ץלאנו (ןוטלשה םעטמ רוסא היהש
 רדאב םשרג רפסמש יפכ .םידיסח לש יברל השענו אקארקב

 .אדנל לואש ׳ר לש וניד־תיב רבח ,אקארק דילי .ג״כרת—ט״עקת 37

 רביח .ו״באר בקעי השמ ׳ר הנמתנ לואש ׳ר לש ותומ רחאל

 .(ו״כרת ,בובל)"תעדה ימימ" תושרדו םישודיח רפס
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 הלואגב הנומאו הוקת תובבלב ררועל שיאה עדי ,ויתונורכזב
 תנשב רטפנ .וביבס וזכרתה םעה תלדמ הברהו תברקתמה

 .ו״מרת
 ¬ותה דומילב םמצע ועיקשה םייעוצקמה םינדמלה קר אל

 ,היה ךכ .דומלל ובריהו םיתע הל ועבק םיקסע ישנא םג ׳הר

 ;מ״רת—ע״קת) םאטשרבלאה םייח ר״ב קחצי ׳ר ,לשמל

 וסיגו ץיטשנרוב ןמלז ׳ר לש ונתח ,ידורב דילי (1880—1810
 רבחל ונממ ענמ אל הזו קנאבב ףתוש ,שלזיימ רב ׳ד לש

 .(ב״מרת)"קחצי חיש" הרות ישודיח רפס
 ןיעכ התיה היתודסומ לע ׳זיימידאקב תידוהיה הנוכשה
 הליהקה לש הדיקפת ,םנמא ,היה קוחה יפל .הנטק הקילבופיר
 ותימאל ךא ,ידוהיה רוביצל םייתדה םיכרצה תא קפסל קר
 ¬בחה םייחה לכ תא טעמכ הליהקה ןוגריא ףיקה רבד לש

 .םידוהי תובבר יתשל בורק לש םייתר

 לכלו ,םיכרצנל וגאדש ,םייפורטנאליפ תודסומ ויה םימייק
 הרבח לכל טעמכ •תוליעפ תורבחו םיכמות םירבח ויה דחא
 ךכ .ריעה ינב לש םנובזעמ םישרגמו םיתבב שוכר היה
 תרבח ,תוינע תולכב הכימתל "הלכ תסנכה" תרבח המייקתנ
 ¬הל "הטמה יאשונ" תרבח ,םילוחב הכימתל "םילוח רוקיב"

 תרבח ,"םידסח תולימג" תרבח ,םיתמה תרובקב הרזע תשג
 ־תנשכ ,הפיגמ ירחא 1848 תנשב הדסונ) ״םימותי ילדגמ״
 תפיסא" תרבח ,(ךמות אלל וראשנו םידלי םישש ריעב ומתיי
 םילוח םג ואבוה ידוהיה םילוחה תיבל .(1874 הדסונ)״םינקז
 דסומה הכז רוביצה דצמ תדחוימ הגאדל .38 םירחא תומוקממ

 ׳ר ברה דוע רביח ונונקת תאש ,"הרות דומלת" יכוניחה
 .39ח״בה לעב ,םקריס לאוי

 אקארקב הלכשהה

 .םיקדס רבכ וארינ הנידמ ךותב הנידמה לש היתומוחב ,םרב

 הטיסרבינואה ידימלת ,םיריעצ םידוהי אקארקב רבכ ויה
 םישדח םילאידיא חורב וכנוחש ,תורחא תוללכמו תיאקארקה

 בוחרו שדחה קושה ןיבש חטשב םינפל אצמנ ןשיה םילוחה תיב 38

 תיב" תסנכה תיב הנורחאל אצמנ וב םוקמה תברקב .הבודוימ

 ,ןינבל הפקשנש תוטטומתהה תנכסו םוקמה תורצ ללגב ."לארשי

 םיעצמא רסוחמ ךא ,הקסניבקס בוחרב שרגמ הליהקה התנק

 תואצוהה ויה םילוחה תיב תואצוה .םילוחה תיב ןינבל השגנ אל

 תנשב שהחמ הרשוא ןיינבה תינכת .הליהקה תסוק לש תוירקיעה

 תומורתמ ןרק המקוה אקארקב הפירשה ירחאש ןוויכ .1881

 תוולהל השקבב הליהקה התנפ ,הלצונ אל ןרקהו הלוכ הנידמה

 תא רשיא רסיקה .םילוחה תיב ןיינב יכרצל ןרק התואמ ףסכ הל

 ןיינבה לש ןושארה ףגאה .המיכסה אל הייריעה ךא ,השקבה

 .ידוהיה רוביצה לכ לש בר ץמאמ רחא ,1865 תנשב קר םקוה

 1896 תנשב .םירתכ 10.000 זא בדנ ומצע םכיד המלש רישעה

 .םידליה תולחמ ףגא — 1897 תנשבו ,םישנה ףגא םקוה

 לש םנובזעמ ,תידוהיה הנוכשב םידחא םיתב ויה הז דסומל 39

 .תותכ 4־ב םידלי 208 הרות דומלתב ודמל 1850 תנשב .םינבדנ

 .שמשו םירזוע 2 ,םידמלמ 4 דסומב זא ודבע

 וטלבתה םימדקתמה ןיב .ינלופה םעה םע תוגזמתהל ופאשו
 — תינמרגה תוברתה רחא םיטונה לש — דחאה ,םיפגא ינש

 םחורב םיבורקה לש — ינשהו ,םינותמ ללכ ךרדב ויה הלאו
 םימדקתמה ןיב .םיינוציק ללכ ךרדב ויה וללהו — םינלופל
 לש יוליג לכ ללכב ומירחהש ,םיינוציקה םינרמשה ןיבל
 םבור ,םינותמ םינרמש לש הבכש דוע .דתיה ,הרז תוברת
 וז ןושלב םירפסו םינותע וארק ,תינמרגה ןושלה תא ועדי
 תויעב לע ברעמה ימכח תופקשה חא תמייוסמ הדימב וריכהו
 תפקשה לש התותימא תא דימת חיכוהל ועדי ךא ,תונוש
 םהינבל ושריה וללה .םבלל הרקי התיהש ,תירוקמה תודהיה

 .תוללובתהל וששח אלו םייפוריא םיעדמ דומלל

 תויוכזה ןתמ הנתוה תיאקארקה הקילבופירה ימיכ דוע
 ¬ליה תחילשב ,תינמרגה וא תינלופה ןושלה תעידיב םידוהיל

 ךא ,םייפוריא םידגב תשיבלבו םייתלשממ רפס יתבל םיד
 ברעמה תוברתל םידוהיה לש םתוברקתהל ירקיעה םרוגה
 ותלהנה תחת גשגש הז דסומ •׳זיימידאקבש רפסה תיב היה
 םידוהיה ייח לע העפשה ול הנקו 40 יקציוול ןרהא־ףלודא לש
 דחוימבו) םהידלי תא וחלש םיטעמ םידוהי קר םנמא .ריעב
 ןמזה ךשמב השגרוה תאז לכב ,הזה רפסה תיבל (םינבה תא

 .ותעפשה
 — תיקלח קר הז דסומב הלשממה הכמת תיפסכ הניחבמ

 זאש ,1871 תנש דע — הליהקה התסיכ תואצוההמ 75%
 רעיושרו .י ר״דכ םידוהי םג .הייריעה ידיל רפסה תיב רבע
 ¬במל תודוה .דסומה ידימלתל תוידנפיטס ונתנ םכיד המלשו

 םיינוכית רפס יתבב ךישמהל וירגוב ולכי רפסה תיב לש והנ
 ,תויסנמיגב וירגובמ 40 ודמל 1851/2 םידומילה תנשב •ריעב

 דע ולעו וכלה ולאה םירפסמהו ,ילאירה רפסה תיבב 14
 105 אקארקב םיינוכיתה רפסה יתבב ודמל 1873 תנשבש

 17־ו ינכטה ילאירה רפסה תיבב 69 ,תויסנמיגב םידוהי

 .4!תורומל רנימסב

 :ודמל תיאקארקה הטיסרבינואב

 זוחא
 םידוהיה

 הטלוקאפ
 האופרל

 זוחא
 םידוהיה

 הטלוקאפ
 הנשה םיטפשמל

134 13 2.0 2 1851 

114 12 1.3 1 1853 
8.5 7 — — 1854 

14.0 9 1.7 1 1855 
14.6 12 4.3 6 1859 
10.5 13 12.8 18 1868 
7.3 14 13.3 24 1869 

 ךכ רחאו השראווב הטיסרבינואב דמל .םודאר דילי .1860—1797 40

 אקארקב לארשי ידליל רפסה תיבל םידומיל תינכת ןיכה .אקארקב

 .ותומ דע ראשנ הז דיקפתב .1834 תנשב ותלהנה תא לביקו

 ףסכב תודועת איצוהש וילע ונישלהו תושק וב ומחלנ םידרחה

 טוירטאפו ,ינלופ־ורפ ללובתמ היה יקציוול .ךכל םיניינועמל

 .1יג8280§15ס110-1?11115ס11ט : םג םסריפ ל״נה תרבוחה דבלמ .בהלנ

10166^. 
 .^11§6מ16106 2611, 8. 703. 1873 ,52 ןוילג 41
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 :םידוהי ודמל הובגה ינכטה רפסה תיבב
1851 — 7 
1854 — 9 

1859 — 14 
1868 — 10 

 הדוגא אקארקב םימדקתמה ודסי 42 !840 תנשב דוע
 רפסמ •הלהקמ םע הליפת לכיה ומיקהו תיתוברת־תיתד
 ,הנונקת יפל ׳הדוגאה דיקפת .56־ל זא עיגה לכיהה ירבח

 םידוהיה לש תירמחהו תירסומה המרה תא תולעהל היה
 ךוניח תתל ,םינרמשה לועמ ידוהיה רוביצה תא ררחשלו
 יולת היהי אלש ינחור גיהנמו ףיטמ תונמלו רעונל יפוריא
 סנרפל ולכי אל םהו ןטק היה םימדקתמה רפסמ .*3 ברב
 אקארק ריעב םידוהיה רפסמ היה 1843 תנשב .עובק ףיטמ
 םא קפסו שיא 196 קר םיחרזא תויוכז ולביק םהמ ,13.080
 ודסי 1848 תנשב .תיתדה המרופירה ידדצממ ויה הלא לכ
 חורה תויעב חותיפל תירב ,אקארקב םידוהיה םימדקתמה
 בובל ,הניווב ולאכ תודוגא תמגוד ,םידוהיה לש רמוחהו
 ףסוי ר״דו ץיבולפמוג םהרבא ודמע תירבה שארב .ידורבו

 .רגניטא
 ינילקרטו םיזכרמ ושענ םיליכשמה לש םייטרפה םהיתב
 ושיגרהש ,םינותמה םידרחה ןמ קלחלו םימדקתמל השיגפ
 ןילקרטה .םלועה תושדחב וניינעתהו םימדקתמל המ־תבריק
 ואב םשל .םזימ קחצי תחפשמ לש היה אקארקב יזכרמה
 םהרבא םיינוציקה םיללובתמה לש םגיהנמ ,יקציוול להנמה
 ןרהא לארשי ׳ר ןפלחה ,שלזיימ! ברה לש וסיג ,44 ץיבולפמוג
 ¬וחה תיב אפור ,45 םאטשרבלאה קחצי ׳ר דיגנה ,ןייטשנרוב
 דנומגיז ר״ד אפורה ,46 גייווצנזור ךירנה ר״ד ידוהיה םיל
 וירישב םיסקמ היה םיחרואה תא .השדח תד רציש םיובשריק

 .םזימ םויבאפ ,47 םזימ קחצי לש ונתחו ויחא ןב
 םהמ םידחאל .עדמ ישנא םבורב ויה םימדקתמה יגיהנמ
 ¬מו אפור (1883—1820) רעיושרו ןתנוי ר״ד .ןיטינומ ואצי
 ינלופ יאניתעכ םסרפתהו ריעה ץעוי שמיש ,םירפס רבח
 ןואיל ר״ד ;(ותטיש יפל) םידוהיה תויוכז לע םחולו בהלנ

 יונימ ףס לע דמע ,םירואנה לכיה דעו רבח •קוטשנמולב

 .8ג1ג1כגח: 02!0]0 2ץ<ג6\^ £1:ג£01ן¥10 1 תג £22101101־211 42

 .םש 43

 .׳י£11מת€1:11ת§€ח...", ״?£11011110111־0״ : תינמרגב בתכ 44

 עידיה ליכשמהי ונב איצוה הרותל וישודיח תא .אקארקב רטפנ 45

 .(ב״מרת) "קחצי חיש" םשב (.ד״חזש) םאטשרבלה ח״זש

 ."010101:3111 ת10(10ת£11 ^11(1", "06 גק0ק^1ג" םירפסה רבחמ 46

 .1846 תנשב דרמב ופתתשה וינב תשולש .בהלנ ינלופ טוירטאפ

 ףפותסה המ־ןמז ."יוליע״ל בשחנ ותודליב .בובל דילי .1883—1802 47

 השאל אשנ .הלכשהל ספתנ ןכמ רחאל ךא ,םיקידצ תורצחב

 לשכנו רחסמב קסע .ריעב בשייתהו אקארקמ רישע רחוס תב

 .ףיטמ םש השענ אקארקב םלכיה תא םינקתמה ומיקה רשאכו

 ,ןושארה ידוהיה היה .וימי תירחאב רוגל רבע■ הילא ,ןרוהטב תמ

 תיב להנמ הנמתנ רגניטא ףסוי ר״ד ;הטיסרבינואב ׳סורפל
 ץעויכ ןהיכו האופרה תודלותב םירפס רביח ,ידוהיה םילוחה
 דיצל רחבנ 48 ןוזסלאומס ןועמש ןידה ורועו ,ריעהו הליהקה

 .ןושארה יאצילאגה טנמאלראפל
 אקארקל רפוס ןועמש ׳ר ברה לש ואובל ןושארה ןמזב
 ואוב ינפל ,םנמא .םימדקתמה ןיבל וניב םיניקת םיסחי וררש
 ;3111:611011 £111 ־ב ץיבזלפמוג םהרבא בתכ ריעל ברה לש

 העדה תא עיבה וב ,רמאמ רמייהטרוו לש (ט״ירת) 151:3011*00
 יכרצ תא לכלכל עדיש ,ינרדומ ברל הקוקז אקארק ריעהש

 ואוב םע לבא ,הפוקתה תושירדל םאתהב ידוהיה רוביצה
 ^11£€מ161116 ־ב הבתכ הספדנ ריעל רפוס ןועמש 'ר לש

 הבתכנ וזו — (15 ,סמ ,1861) 201*110£ 0105 ;11<4011*111115
 ברהש ׳רפוסמ הב — םימדקתמה דחא ידי לע קפס אלל
 תובהלתהב תוגלפמה לכ ידי לע לבקתנו ריעל אב רביירש

 .הנכ החמש ךותמו
 םע םולשב יח םזימ קחצי םירואנה לכיהב ףיטמה םג
 טוקלי" לש דיה בתכ תא ונממ לביק ,רפוס ןועמש ׳ר
 םירואנה גיהנמל ."חנעפ תנפצ" ורפסב וב שמתשהו "ינועמש
 ותופתתשה לע םייתנש רסאמל ןודינש ,רנבורד בקעי ר״ד
 .הבוט תוגהנתה תדועת ןועמש ׳ר ןתנ ,ינלופה ראונאי דרמב

 .םימי ךיראה אל הז בצמ לבא
 םינברה דחא תעצה עמשש העשב יכ ,ורפיס ויבא לע
 ¬והיה םידימלתה תא ררחשמה ,קוח תגשה םשל ןרק דסייל
 יתייה :בישה ,םיבוט םימיו תותבשב רפס יתבב דומילמ םיד
 ¬רמה קוח גישהל יתלוכי ול וזמ השמח יפ הלודג ןרק םיקמ
 .םייוגה לש םהירפס יתבמ םידוהיה תא ללכב קיח
 תוללובתה ןמו הפוריא תוברתמ תוקחרתה :התיה המסיסה
 לע הרימשו תלדבנ תינחור המוח ךותב תורצבתהו
 .ןועמש ׳ר תפקשה םג .דתיה וז .לאוגה תאיב דע תלחגה
 .הרשפ לש תורשפאב ןימאה אלו הרשפ םושב ריכה אל אוה
 התואב תורשפל ןכומ היה אל אקארקב ידרחה רוביצה םגו

 .הפוקת

 .ןרוהטב "קיגרסוק םש לע עדמחו תונמאה תדוגא״ל רבחכ לבקתנש

 801*1:3£ 2111: י8׳11€11£11מ£ <300 ^7!!־!:סת 1111 ;11(300*110 : ורפסב

 תרבסהל םירז םייפוסוליפ תונויערב שומישל דגנתה (1845)

 לש ורשאל םייח רטשמ! לש תינכת הדוסיב איהש ,לארשי תרות

 תירבעב תוססות םע תינמרגב• "חנעפ תנפצ" רפס םג רביח .םדאה

 םסריפ ."םלוע םש" דיה־בתכ דוסי לעי הלבקה לע םיכרכ ינשב

 800(3110*: 5ק1ח02ג 1104 5010 ¥01:1131111155 211111 £11־ : רקחמ

 םסז 1111] היצילאגב םידוהיה ייחמ ורופס .(1869) 11012111115

 .תירגנואלו תיסורל םגרות

 ידגב שבל םיגחב .בהלנ ינלופ .הקרוג רפכה לעב .1881—1814 48

 תנשב ימואליר דעווה רבח .הלברק־ברח רגחו םייתרוסמ ןילופ

 יטארקומידה ןותעיר תאצוה תא ןמימ הכיפס ךיסנה םע דחי .1848

 • רביח .אקארקב הליהקה אישנ שמיש .״ץראה־ירק״ אקארקב

 ]111־0 £1501 (1837)
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 אקארק ידרח וסחייתה ,תדהוא תונרקסב ילואו ,תושידאב
 באז ׳רו ,^אנליוומ והילא סחנפ ,רכ םינושארה םיליכשמל
 תוללובתהה לש תוינסרהה היתולועפ ולגתנשמ לבא ,60 ףיש
 לש רכז לכ רעבל םינרמשה ושגינ ,להקה ךותב תמחולה
 תידוהיה הנוכשל וז תוברת תרידחב המחלמה .הרז תוברת
 הניימגלא״־ב .שלזיימ רב ,ר לש ותונבר תפוקתב דוע הלחה
 ¬סמ שוריג לע רפוסמ (24 ׳לג) 1850 ״סמוטנעדוי סעד גנוטייצ

 ,םיעדמ ירפסב יאשחב ונייעש לע שרדמה תיבמ םיריעצ רפ

 ,םימחול םינרמש לש ןוגרא לע רפוסמ וירחאלש ןוילגבו

 םיריעצה לכ תא שרושה ןמ רוקעל תגמ לע אקארקב םקוהש
 יתבב םימסרפמ ויה םהיתומש תא .םייוגה תמכח םידמולה
 שי ןמז ותואבש אקארקב םיליכשמה םיכרבאה ןיב .שרדמה
 תאו 51 (ה״חזש) םאטשרבלאה םייח ןמלז המלש תא ריכזהל
 53 רניד ףסוי שריה תא — םישרוגמה ןיבו ,62 דלפנצייוז םהרבא

 ־דיסח ךלמילא ׳ר תושארב םיאנק תצובק .54 םיובנריב ףלוו
 לארשי ׳רו בישווינגמ סחנפ ,ר קידצה לש ונב ,לאטנזייא
 ¬לותו תושרדמ יתבב םיטטושמ ויה ,ברה לש ונב ׳65 שלזיימ

 .תויגיטאל תויתוא תוספדומ ויה םהב םיפד םירפסה ןמ םיש

 תביזעל אקארק ינבמ םידחא םיריעצ האיבה וז הסיסת
 רחא אצמ שנקלח .ץראל ץוחב הרות םוקמל הדידנלו םוקמה

 תא אקארקב ,דליב .םידחא םירפסו "תירבה רפס" לעב .,ליכשמ 49

 .ב״פקת תנשב תמו תונורחאה וייח תונש

 תיבב היגמ .םש לעב לאוי ׳ר דכנ ,ץשומאז דילי .ב״רת—ח״כקת 50

 שלזיימ לש קנאבב ןסקנפ ןכמ רחאל .הניווב דימש לש וסופד

 םסריפ .לאמכורק ןמחנכ םיליכשמ םע םירשקב דמע .ץיוורוהו

 .אקארקב רבקנו רטפנ ,"ןיבורע" לע ךורכז תחנמ" רפס

 ד״בארה לש ודימלתו אקארק דילי .1906*—1832 ? ו״סדת—ב״צקת 51

 היה .רישע רתוסכ וקסלייבב רג 1860 תנשמ .רננעי םהרבא ,ר

 םע די יבתכמ םירפס הברה רואל איצוהו הלודג היירפס לעב

 .ויתורעה

 קחציו ר״יש לש םצירעמ ,םינותמה םיליכשמה ןמ .1897—1838 52

 תפילח" איצוה ןייטשטוו ה״פ .םינותעב םירמאמ םסריפ .םזימ

 .םיליכשמה וירבחו דלפנצייוו ןיב "םיבתכמ

 םהרבא ׳ר לצא שרדמה תיבב םש דמל .אקארק דילי .1911—1833 53

 ןובבש תואטיסרבינואב דמל .רציבמד בקעי השמ ׳רו רענגעי

 םינברל רנימסב להנמכ ןהכל ןמזוה 1862 תנשב .גרבלדיהבו

 דנאלוהבו םאדרטשמאב בר הנמתנ 1874 תנשב .םאדרטשמאב

 .תונוטלשה ןמ תונייטצה תותואל הכז .דרח בר .דיה .תינופצה

 016 ׳1601:160 111561: ^6560 111101 1115151:1105 <161 '1056£1ג : בתכ

 14־ל תוהגה יכרכ 5 .£!:1115011 431:56516111 (^0151614301 1874)

 איצוה ותומ רחא .(1905—1896 טרופקנארפ) דומלתה תותכסמ

 י י1\(10013[110065 0:11103634 ^10515 : הרות הנשמל ויתורעה ונב

(1929) "01:3? 141501106 00410601 13101001465^. 

 םלתשה ,האופר הטיסרבינואב דמל םש .אקארק דילי .1887—1836 54

 .םיובנריב בלסי׳זדז יאקיסומה — ונב .בושאמוטב דבע .תפרצב

 ריעב .דיה .אקארקב ןייד ךכ רחאו ץילדשב ד״בא .ה״לרת—פ״קת 55

 .׳סלארשי ׳ר — ומש לע ארקנש תסנכ תיב

 ׳ר דיגמה לש וינב תא ןאכ ריכזנו .ברעמב ומוקמ תא ךכ
 ויחאו 66 ןמיירפ ריאמ לארשי ר״דה — רציצניב ביל הדוהי
 רשאו 69 רגניז■ ףסוי ,58 רנצוח ףסוי ,67 ןמיירפ קיזייא קחצי
 םישגא םג םיאנקה ידי לע ופקתוה .סססיובנריב דראודא
 ןב ,(1878—1820 ;ח״לרת—פ״קת) ףוטשדלוג לבייפ ׳ר ומכ
 ,"םעט ךורב" לעב קינפיל ד״בא לקנרפ ךורב 'ר לש ותב

 עבורה יבשות רתימ לדבנ אל ותוינוציחב ,דרח היה לבייפ ׳ר
 ,םיימוקמ תוערואמ לגרל םיריש בתכ אוה .אקארקב ידוהיה

 יסנרפ לש םתומל תוניק רביחו ,דיגנ הזיא לש ותדלוה םויכ
 יסומע םירמאמו תורעה ,תומישר ׳תובתכ חלש .הליהקה
 ¬ומו םתוא ףסוא היה ךכ רחאו םיליכשמה ינותעל תוצילמ

 "רשוי ץילמ" ,(ה״נרת) "םירמא טקל״כ תורבוחב םאיצ

 לע "קשמד תליגמ" רפס םג םסריפ לבייפ ׳ר .(ו״לרת)
 תוצילמו םיריש הז רפסל ףיסוה ליגרכו קשמדב תופידרה
 ינשב "םלועה תורוק" רפס איצוהשכ ךא ."םיחרפ רורצ"
 תאירבמ םימעה תומחלמ לע רופיס ודוסיב אוהש ,םיכרכ

 ורבע אל ,תיתודליו המימת הדובע ,רבחמה ימי דע םלועה
 ורפס תא םסרפל זעה אל רבחמהש י״פעא ,הקיתשב ךכ לע
 שארב עבק התואש ,אקארקב צ״דיבה ינייד תמכסה אלב

 הובישייב דדמל/ל הירגנואל דדנ 13 ןב .אקארק דילי .1884—11832 56
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 לש הרעסו םיניידה תמכסה רבחמל ול הדמע אל .ורפס
 •ריעב הצרפ תואחמ

 והיתתמ .םינרמשה יתבל ףא ורדח הלכשהה ידה ,םרב
 ליחתה ,דיסח ךלמילא ׳ר םיליכשמה ףדור לש ונב ,ץנוצ
 תונותעב לארשי תמכח יניינעב םירמאמו תובתכ םסרפמ
 םשב אקארק ינבר תודלות לע רפס איצוה ףוסבלו תירבעה
 ,רציבמד ןתנ םייח ׳ר םגו .(ד״לרת גרבמל) "קדצה ריע"
 .הירוטסיהב ןיינעתהל לחה (ד״בארה) בקעי השמ ׳ר לש ויחא

 אל ,ד״באר ךכ רחאו ןייד היהש יפ לע ףא ,ןתנ םייח ׳ר
 םירפס םסריפ אלא ,םיקסופו ם״ש רקחמב דוע קפתסה
 תונשרפבו לופלפב אל םתובישחש ,תינברה תורפסה חטשב
 תדה ןיב םירשג רושגל םתרטמבו תירוביצה םתמגמב אלא
 רפס איצוה אוה .היצאזיליביצה תוחתפתה חכונל םייחהו
 יינעב הכימתה רבדב םינבר יבתכמ — ״לארשי ץרא יעגמ״
 םינבר יבתכמ ,"לארשי תיבל העדומ״ו <ב״ירת) לארשי ץרא
 ןב םסריפ ונובזעמ ,(ד״ירת) הנוכמב תוצמ תייפא רבדב

 .(ו״נרת) "ןח תרות" םשב ת״וש רפס ויחא
 ןילופב םידוהיה תודלותב םג ןיינעתה ןתנ םייח ׳ר ,םרב
 רקחמל .םינעדיה לודגל השענ ןילופ ינבר תודלות חטשבו
 ,ץנוצ ןמפיל בוט םוי לש םתעפשהב ברקתה לארשי תודלות
 הינמרגב ויעסמב ישיא ןפואב ריכה םתואש ,ןאמפיוקו ץרג
 ינבר תודלות לע "יפוי תלילכ" ורפס .םיבתכמ ףילחה םהמעו
 ¬הל תידוסי תובישח תלעב תירוקמ הריצי אוה אקארקו בובל
 ¬ינפה םייחהו תוליהקה ןוגריא ,םינבר תוחפשמ תודלות תרכ
 דיחיה רפסה ותעשב היה "תרוקב יבתכמ" ורפס .ןכותב םיימ

 .ותלועפו "תוצרא עברא דעו" לע

 ויבא תומ רחאל רצק ןמז ׳אדנל רדנסכלא ׳ר ברה תומבו
 ךרד ,אדנל לאיחי ,רדנסכלא ׳ר לש ודכנ אצמ אל ,לואש ׳ר
 ¬רומה ,הניק ירישב אלא ובס יבאו ובס תא דיפסהל תרחא
 ,תורוש ששמ בכרומ תיב לכו םיתב השולשו םישולשמ םיבכ
 איצוה ,אקארק יליכשממ ,ןוזבוקעי המלש ."ןורבש הגשמ"

 (ו״טרת בובל) "המלש יריש" תירבעב םיריש רפס רואל
 ."םירוכב תחנמ" םיריש ףסוא אוה םג רביח תוילגרמ השמו

 תירוביצ תירבע היירפסב ךרוצ רבכ שגרוה 1876 תנשב
 .ףואחמ קחצי חתפ התוא ,אקארקב

 .םינרמשה ןיב וליפא טשפתמו רדוח לחה םזילאנויצארה
 ־1811 ;ו״מרת—א״עקת) גנאזעג בקעי ׳רכ דרח אקארק ןב
 םימכח ירבד" רפס רביח ,"דיגמה״ב תומישר םסריפש ,(1886
 .תוירוגילאו םילמסכ דומלתה תודגא תא ראיב וב ,"םתודיחו

 תונח ,דתיה וללה םינותמה םיליכשמה לש םשגפימ םוקמ
 .01 טסואפ ןרהא לש םיירבעה םירפסה

 סיישפחה םע רפוס ןועמש יבר לש וקבאמ

 .תואבה ינפמ דחפו שחרתמה תא האר רפוס ןועמש יבר
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 15.000־ב ותונח הרכמנ (62 ןב) ותומב .םירפסל םיגולטק איצוה

 .ריעב םיגותמה־םיליכשמה יגוחמ םינקסעה דחא היה .םירתכ

 הרז תוברתמ םידוהיה תקחרהב וייח דיקפת תא האר אוה
 ¬יפה ןמ הקוחר ,תיממע ,המימת ,הטושפ הנומא תרדחהבו
 ברהל ובתכמב שי ךכל תודע .םבל ךותל תינסרהה היפוסול
 "בקעי ןיע" תספדה רבדב וילא הנפש ,זנאסמ םייח ׳ר קידצה

 — םייח ׳ר לש ותעד יפל — היה לוכיש רבד ,שידיאב
 :ול בישה ןועמש ׳ר .ארובה תוימשגב הנומאה תא םעב קזחל
 יאולה רמוא יתייה ה״רה תעד דגנ רבדל אניפתסמד אלולא"
 םג םאו ןטושפכ םירבדה ולבקי םישנהו ץראה ימע לכש
 םה םימשגה ולא .םימלעגהו םיינחורה םירבד םישגהל ואובי
 ,הכרעמה תא וללה םימשגה ובכ אל םלועמו הכרב ימשג
 םתוטשו םהימי לכ םיטוש ויהיש בטומו םייח םיהלא תכרעמ

 ולאמ רתוי םהילע םשפנ רוסמלו ׳ה תווצמ■ םייקל והל בוהא
 דע ׳המור אבצמ המשגה לכ קיחרהל םהיניעב םימכחה
 לכ םרמאב ,המורע הוגיצהו המימת ׳ה תרות וטישפהש
 ־מלו םילשמל תווצמה לכ ושעי ,המינפ ךלמ תב הדובכ

 .62 ״תוציל
 םע םילשהל היה לוכי אל רפוס ןועמש יברכ םדאש ,ןבומ
 דוע .תוללובתהה תואצות רבכ וארנש טרפבו ,םיללובתמה
 ,תוחפשמ אקארקב ויה ט״יה האמה לש הנושארה תיצחמב
 םולשת םלשל תובייוחמ ויה קוחה יפלו ,תופירט ולכאש
 הפירט רשב ןתונקב יכ ,רשבה רשבה םמ רכוחל דחוימ
 ידוהי לכ_ לע לטומ היהש ,ןיפיקע סמ םלשלמ הזב וענמנ
 .אקארקב םידוהיה ןיב םירמומ םג ועיפוה .הליהקה יכרצל

 לבקל ידכ ,ךוטנייפ ,המלש החפשמ התד הרימה 1846 תנשב
 לבקל ידכ ,םתד ורימה םירחא •ריעה לש יזכרמה קושב תונח
 1869 תנשב ויה םידוהי 18.000 .ריעה זכרמב תואבסמ
 לבא ,םידרח םידוהי זוחא 80 קפס אלל ויה םהמו אקארקב
 המייאו הטשפתהש תוסרוקיפאה ןמ דחפ רפוס ןועמש ׳ר

 .הנמאנה תודהיה תא עולבל

 בוד ׳ר ברה גישהש הטלחהה לע ךמתסה רפוס ןועמש ׳ר
 ־ירה לש טאניסה תאמ וז הטלחה .ט״צקת תנשב שלזיימ
 םידמעומה■ 12 תריחב תא הרסמ ,תיאקארקה הקילבופ
 זוחמה ביצנל ,דעווה שאר בשוי ידיל ידוהיה דעווה ירבחל
 תרותב ,םיניינועמ ויה אל םינושארה ינשש רחאמ .ברלו
 .תערכמ ברה לש ותעפשה ,דתיה ,םידמעומה יונימב ,םירצונ
 תורשפא םירואנל ןתנ אלו ןועמש ׳ר ברה ךמס וז הטלחה לע

 העפשה רוניצ לע ורתיוו אל וללה ךא .דעוול רחביהל
 ינש ידוהיה דעוול ורחבנש רחאל ,1862 תנשב .הז בושח
 ,םיינוציק העבראו (םייהנבל ׳מ ,םכיד ׳ש) םינותמ םינרמש
 דגנ הייריעל האחמ םידוהי םיטנגילטניא תצובק השיגה
 תוריחבב .ולטוב תוריחבה .םידוהיה דעוול וזכ הריחב תטיש
 ךא םוקמ יאלממכ םימדקתמה ןמ םיינש ורחבנ תושדחה

 רחאל קר הלטוב וז תוריחב תטיש .םדיקפת לע ורתדו םה
 םידוהיה דעוול ורחבנ השדחה הטישה יפלו םינש שולש
 בשוי לע .ןוזסלאומס ןועמש ר״ד םשארבו םידחא םימדקתמ
 ־תש ,הדעוו םיקהל הייריעה הליטה ,יקסבונורב ,דעווה שאר

 ב״כרה תנש ,םירפוס תורגא 62
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 .ןמזה חורב ידוהיה להנימה ןוגראל שדח ןונקת תעצה ןיכ
 חוכיוו רחאל .םינרמשל הפקשנ וזמ הלודג הנכס םלוא
 ־מיצש ,םירעל ןונקת יאצילאגה טנמאלראפב לבקתנ ׳ךשוממ

 דילש ,עבק א\ווו ףיעסה .ידוהיה דעווה לש ותוכמס תא םצ
 תויעבב לופיטל םיידוהי םיצעוי 21 ןב דעוו םקוי הייריעה
 זאו אקארק תייריעל תוריחב ומייקתה 1866 תנשב .םידוהיה
 ודסי וללה םיצעויה .םירואנ םבור ,םידוהי םיצעוי 12 ורחבנ
 םידוהיה דעוו ןיב המחלמה הצרפ זאו םידוהיה תלאשל דעוו

 .הייריעה דעוול

 תא בזע םזימ קחצי .וז המחלמל היינש תיזח םג .דתיה
 ףיטמ ומוקמב הנמתנ 1867 תנשב .1863 תנשב אקארק
 ידי־לע רשוא יונימה .<!3 ץיבקגד ןועמש םירואנה לכיהב
 ףיטמה תרוכשמש ,שורדל םירואנה ולחה זאו ריעה שאר
 דעווב .דגנתה רפוס ןועמש ׳ר •הליהקה ביצקתמ הסוכת
 .העברא דגנ תולוק הששב םירואנה תעצה התחדנ םידוהיה

 זורכ ץיבולפמוג םהרבא םירואנה גיהנמ םסריפ ךכל הבוגתב
 תרוכשמכ ףיטמל תרוכשמ עובקל עיצה וב ,"ותעב רבד"
 ,ינש זורכ ץיבולפמוג איצוה ,וז העצה התחדנשכ .םיניידה
 תא סורהל הצורו הרז ץראמ אבש ,ברה תא שרגל ארק וב
 לטבל שרד אוה .היראגנואב השענ רשאכ ,לארשי תודחא
 םיניידה תשש ןיב ותדובע תא קלחלו ברה תרשמ תא ללכב
 ¬חמל ןיינעה תא ושיגה םידוהיה דעוובש םירואנה .ףיטמהו

 ¬רוכשמ תא תוסכל טלחוה םשו הייריעה דילש תידוהיה הקל

 .םידוהיה דעוו ביצקתמ ףיטמה לש ות
 ףיקתה הב ,המחלמ התואל התיה תישילש תיזח םג ךא
 םידרחה לש םרצבמ .םידרחה תא רגניטא ףסוי ׳םורפה
 איה .תורבקה תיב יקסעב הלפיטש ,"אשידק הרבח״ה ,דתיה
 לכ ןכש .םינרמשה תא קזיחש ,דבכנ תוסנכה רוקמ ,דתיה
 .וז הרבחל קקדזהל ,רחואמב וא םדקומב ,חרכומ היה ידוהי
 הלשממה ידי־לע הרשוא אלש ׳הרבחה דגנ אצי רגניטא ר״ד
 העשב ,רוביצה םד תא ,וירבד יפל ,הצצמ יטרפ דסומכו
 .הליהקה לש המויק תא ססבל היה רשפא הרבחה תוסנכהבש

 ,להקה תפוקל הנאובת הרובקה ןמ תוסנכהה (1 :עבת אוה

 םא (3 ,הליהקל התפוק בצממ ןובשחו ןיד רוסמת הרבחה (2
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 הטיסרבינואב היפוסוליפ םג דמל .השראווב תיגרוריכה תיאופרה

 דוגינב .ךאבצרמ ךירנהו רהסיורק .א לש םרבח היה .תיאשרווה

 .ימואל ידוהי שגר לעב ץיבקנד היה הלא םינוציק םיללובתמל

 .םירמאמבו תואצרהב יוטיב ןתנ ויתופקשהל

 הז ,דכו םילשמ ,םימגתפב תיממע תורפס ינינפ סנכל שרד אוה

 לש דרמב ףתתשה ץיבקנד .השראווב םיללובתמה ןיב תואחמ ררוע

 הטיסרבינואב םלתשה םש .אקארקל חרב עצפנש רחאל .1863 תנש

 תא בזעש דחאל .תויסנמיגב תדל הרומ שמיש .ר״ד ראות לביקו

 בר היה 1883 תנשב .ץאוושבו ץיבוקארטסיאב ברל הנמתנ אקארק

 ךכ רחא .הירגלובב ישאר בר היה 1889—1886 םינשב ,םיובנריבב

 תינלופל םגייתו לארשי תד דומילל םירפס רביח .הסמב בר היה

 .רעב רטפ תאמ הז עוצקמב רפס

 הקרפל שי ולא תושירדל םיכסהל ןאמת "אשידק הרבח״ה
 .השדח הרבח המוקמב םיקהלו

 ןועמש ׳ר שיגה ,ןישודיק רדסל ץיבקנד ףיטמה לחהשכ
 םידוהיה יניינעל הקלחמהש ,וחיכוהב ,תוביצנל הנולת רפוס
 קרו אוהש םידוהיה דעוו לובג תא הגיסמ הייריעה די לעש
 ־עבה תא הריבעה הייריעה .תדה יניינעב לפטל ךמסומ אוה
 ,העדה העבוה םשו תידוהיה הקלחמבש ךוניחה רודמל היי

 1866 תנשמ ינמזה ןונקתה תא םלוה ץיבקנד לש ויונימש

 קר םינפל ידוהיה:דעווה שמיש ,וז תודע יפל ףיעס
 תיאקארקה הקילבופרה■ לש טאניסל םידוהיה יניינעל ץעויכ
 ־לעו דוע תמייק הניא הקילבופירהש רחאמ ,תעכו הייריעל וא
 דעוו ירה ,הלא םיניינעל תדחוימ הקלחמ הדסונ הייריעה די
 תבוטל וקספ םשו תוביצנל רבעוה ןיינעה .ירמגל רתוימ הז
 םעטמ ועסנ הניוול .תותדה דרשמל עיגה ךוסכסה .דעווה
 ולדתשה םשו ,ץיבולפמוג םהרבאו טרופפר דוד םירואנה
 לופיטב ןיינעה דוע .הלשממה לצא ,קנילי ׳א ףיטמה תרזעב
 הירחאו הירטסואב 1867 תנשמ השדחה הקוחה העיפוה רבכו

 םגו "ידוהיה דעווה" םג ולטבתנ זא .28.5.1868 םוימ קוחה
 תידוהיה הליהקה" הרצונו הייריעה די־לעש "הקלחמה"
 וחקלנ דסומה ןמ .תילאירוק הטישב הרחבנש ,"תיתדה
 ורחבנ •תוריחבה וכרענ ל״רת תנשב .םיסמהו טפשמה יניינע
 24־ו (רעהטשראפ) םיגיצנ השש םהמ ,םיריצ םישולש זא

 םימדקתמ 2 קר זא ורחבנ םיריצל .(עטערייב) םיצעוי
 ר״ד רחבנ הליהקה אישנל לבא ,(גרובסלדנמו ןוזסלאומס)
 ¬יהקה אישנ שמיש ותומ ירחא .םירואנה גיצנ — ןוזסלאומס

 טנמאלראפל דיצ ,יאקנב ,גרובסלדגמ טרבלא תיתדה הל
 .ותד תא רימה ףוסבלש ,ללובתמ ,ירטסואה

 לע ראשנ ץיבקגד .הנוילעה לע ,דתיה םירואנה לש םדי
 1869 תנשב .ריעבש תויסנמיגב תדל הרומ םג שמישו ונכ

 היה הז םגו .ידוהיה רפסה תיב להנמ תרשימ םג לביק
 לש ואוב םעו יקציוול לש ותומ ירחא .םירואנה לש םנוחצנ
 יכדרמ רפסה תיב להנמ תרשמ תא לביק רפוס ןועמש יבר
 תיבב תדל הרומ זא דע שמישש ,היבארוממ ידוהי ,רטניוו
 ברה ןימיל דמעו ("השרומ תד" דומיל רפס רביח) רפסה
 ¬פשה תחת רפסה תיב דמע ונמזב •םירואמ ויתומחלמ לכב

 ־י,דנ,דשכ .תינמרגו תינלופ ויה הארוהה תונושל .םידרחה תע
 ,רפסה תיבב תטלשכ תינלופה ןושלה תא 1867 תנשב וג

 םנמא .ותרשימ תא בוזעל ,וז ןושל עדי אלש ,רטניוו ץלאנ
 דחי דסיו רעונה ךוניח תלאשב קבאמה לע רתיוו אל אוה
 תפסותב תיתלשממ תינכת יפל רפס תיב רשיפ ןמלז םע
 לוכי אל הזה דסומה לבא ,תודהיה ידומילל הבחר תינכת
 ה־,ד םהב דומילהש ,םייתלשממ רפס יתבב תורחתהל היה
 ¬רפה וריכזמו הליהקה ריכזמ תרשימב קפתסה רטניוו .םניח

 .ברה לש יט

 ¬ידרה לשב .אקארקב ותבש ימי ךיראה אל ץיבקנד םג ךא

 .ריעה תא בוזעל ץלאנ ,םידרחה דצמ ודגנ תופ

 תלהנה .קשוד יצוריומ ר״ד לבק אקארקב ףיטמ תרשימ
 ריאמ ללובתמה ידיל הרסמנ ,חתפתהו ךלהש ,רפסה תיב
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 יכוניח דסומב םידליה לכ זוכירל תורשפאה רסוח לשב .קנומ
 ־לאנאה ,ירגובמה רעונל .ישילשו ינש רפס תיב םקוה ,דחא
 הרומה דחוימב לעפ ןאכ •ברע רפס תיב דסונ ,יתבאפ
 תרבח י״ע וכמתנ ךוניחה תודסומ .״* רציפש המלש רפוסהו
 .1867 תנשב אקארקב םקוה הפינסש ,"טילעארזיא סנאילא״
 םג ונמינ הירבח םעו ןוזסלאומס ר״ד דמע הרבחה שארב
 ןגרוא אוה ,ףינסה תא הקריפ הלשממהש רחאל .םידרח
 הקיזחה וז הרבח .1880 תנשב קשוד ר״ד ידי־לע שדחמ
 רשא ,ריעבש הכאלמל ידוהיה רפסה תיב תא הנובשח לע
 טנמאלראפל ריצה 05 טרופפר דלונרא ר״דה לש ופסכמ םקוה

 .ירטסואה
 ןועמש ׳ר .םיללובתמה ידיל רבע אקארק תליהקב ןוטלשה
 השוריפ הפי ןיבה אוה .תואבל דרחו ךכ לע רצימ היה רפוס
 ־שרפמ ןואגה ויבא דוע בתכ הילע ,תוריח ךותב תודבע לש

 ;גרוב
 םיביוחמ ונא ...ןברוחה תמחלממ םייובשכ ונחנא הנהו״
 ונא םברקב םימעה לע) םהילע ללפתהלו םמולש שורדל
 בושל הפצנו ליחונ םא ער ןיא תאז לכב לבא ...(םיבשוי
 תוריח תנתונ תוכלמה" .(דפ ,ו״ח תובושת)"ונתלחנ תזוחאל
 ־ארמ הלודג הרצ ...איהו ...םתברקמו םתהיבגמו לארשיל
 ירש לא ברקתהל זא לארשי תמגמ לכ ר״העבש .הנוש
 םנוצרמ תווצמו הרות בוזעלו םהיתובקעב תכללו הכולמ
 ךא םה תודבעמ ןירוח ינב יכ ,תודבע אלו דובעש ארקנ הזו
 לכ .(ב ,בפ ףד ,א קלח ,תושרד) םהב תלשומ ץראה תאמוט
 ה״בקה ,םהיגהנמב גוהנלו םהמע ברקתהל םיצור ונאש המ

 .00(42 ׳מע ,רפס תליגמ) ״םניבל וניניב האנש ליטמ
 ןועמש ׳ר ןיבה ,הרוגידאסו זנאס ןיב המחלמה הצרפשכ

 תובירמה ןמ תיתרוסמה תודהיל היופצה הנכסה לדוג תא
 רשוכ תעשל םיכחמ םירואנהש העש ,םיידדהה םיפודיגהו
 עמשי אלו" םיריהז ויהיש ,הרוגידאס יניידל בתכ אוה •וזכ
 ןתני אלו תותכ תותכ ושענו ׳ה םע בל קלח יכ ץוח ינפ לע
 יפב החישל וז תקולחמ התשענ ...םיסרוקיפאהל הפ ןוחתפ

 ילרעו בל ילרע םיתעה ילעבו תואתשמ יתבבו תונרק יבשוי
 .67 ״רשב

 םינשב ולהנמו אקצרקב ידוהיה רפסה תיבב הירומ .1942—1859 64

 תורבוח םסריפ .תינלופל תוליפתה רודיס תא םגרית .1926—1901

 איצוה .תודהיה רסומו לארשי תודלותמ םיאשונ לע םידליל

 לע ,שריה ןוראבה לע ,ןוזסלדנמ השמ לע ,ם״במרה לע תורבוח

 ומוגרת עיפוה 1939־ב .תינלופל הרותה תא םגריתו תור הזיהנ

 .תישארב רפסל

 היה ."ןשוחה תוצק" לעב לש ודכנ .בונראט דילי .1907—1840 65

 אקארקב הישעת,רו רחסמה תכשל םעטמ ירטסואה טנמאלראפל ריצ

 הניווב בשייתהש רחאל .קנאברדנלה להנמ .1907—1891 םינשב

 לביק 1890 תנשב .אקארק יינע ןיב הקולחל תובר תובדנ חלש

 .הלשממה ןמ תוליצא ראות

 .םילשורי ,וידימלתו רפוס םתחה ,ןטרגניו ׳ש 'יע 66

 .ט״נרת תנש ,םירפוס תורגא 67

 םימה דעב םותסל" רכס שמשל ומצעל דועי האר אוה
 ¬למל םינרמשה םידוהיה חא ןגראל שגינ ךכיפלו ."םינודזה
 קחצי .היצילאג לכב הטשפתה םתלועפש ,םיליכשמב המח
 תעכ .םתעשב םהלש תא ושע םזימ הדוהי ,לרפ ףסוי ,רטרא
 בלל שודקה לכ תא ,"ץולחה" לעב ,רוש לישה עשוהי ףריח
 םיגוח תורשע ודסונ היצילאג ירעב .תווצמה רמוש ידוהיה
 ןושארה טנמאלראפב .םידוהיה ןיב ברעמה תוברת תצפהל
 יגיצנ םלוכ ,םיידוהי םיריצ השולש ויה היצילאג תנידמל
 ידורבמ רילאק ריאמ ,בובלמ םבור םוקרמ :םיללובתמה
 ־סלאומס לש ותוריסמ תא .אקארקמ ןוזסלאומס ןועמש ר״דו
 לפיטש ,קיב לימא ר״דל ותבושתב תוארל רשפא םינלופל ןוז
 חכונל" :"לארשי רמוש" היצילאג ידוהי דוגיא תמקהב
 דיקפת שי ,םידוהיל ,ונלש שיגדהל שי הלאכ זוכר תונווכ
 ,ונבל לכב םיקבד ונא הב ץראה תבוט :אוהו דחא שודק
 םינש תואמ לש רשקב ונא םירושק ומע םעה לש ודיתעו
 ןילופ ץראל ,ןבומכ ,הנווכה ."תפתושמ תרוסמ לש תירבי
 ודיקפתו םקוה "לארשי רמוש" ןוגריאה לבא .ינלופה םעלו
 ־ורפ חורב םכנחל ,היצילאג ידוהי ןיב הלכשה ץיפהל היה
 תודוגא ודסונ .(ינלופ־ורפל ןוויכה הנתשנ ךכ רחא) תירטסוא

 לדג ,"םולש ישרוד" ומכ ,םירצונל םידוהי תוברקתהל
 םיכייש ויה הילאש ,"םיחא תדוגא" הרבחה יפינס רפסמ

 .םימדקתמ םירצונו םידוהי

 — תולודגה תוליהקב ןוטלשה תא םירואנה ושבכש רחאל

 הנידמה לע םתשר שורפל ונווכתה — ידורבו אקארק ,בובל
 תוסלכואמ ויה וללה ךא ,היצילאג תורייע לע טלתשהלו הלוכ
 ,םיקידצל ביבסמ וזכרתהש ,םידרח לש תובר תובבר ידי לע
 הצר םמע .ולבו בוקי׳זד ,זגאס ׳הרוגידאס ׳בושטדיז תורצחמ
 ¬ב לחהשכ .המחלמל םנגראלו הלועפ ףתשל רפוס ןועמש ׳ר

 ש״א תאמ הריטאס 08״ירבעה״ב המסרפתנ ןוגריאה תלועפ
 שיא" ןועמש יברב תוסג תועיגפ הליכמה ,"אקארק לא" םשב

 .היתורצ לע תורצ ףיסוהל ןילופל אבש "רגה
 .תומלועה יגש ןיב תושגנתהה תעש האב

 לש ןושארה סוניכל "לארשי רמוש" ארק 1878 תנשב
 ןונקת תנכה (1 :תורטמ עברא םשל בובלב היצילאג תוליהק
 טלתשהל םימדקתמל רשפאיש ,היצילאג תוליהקל המגודל
 דוסי (2 .הליהקה ידיקפל םינברה תא ךופהיו תוליהקה לע
 ¬וטלשה לצא הלועפ (3 .בובלב םימדקתמ םינברל רפס תיב
 ןרקל החפוסש)ידוהיה ךוניחל תשדקומה ןרקה תרזחהל תונ
 .רעונל רפסה יתב רפסמ תא לידגהל ידכ ,(תיללכה ךוניחה

 .היצילאגב םידוהיה יניינע לע הרימשל תוגיצנ תמקה (4

 ׳ר איצוה ,"לארשי רמוש" תרבח לש זורכה לע הבוגתכ
 אלש היצילאג תוליהק ישארל "ארוק לוק" רפוס ןועמש
 לבמ םתרזג השק יכ ,בתובה ייחב" .הז סוניכב ופתתשי
 ¬רופב םינושארה םימימ וניתובא לע ורבעש ,תודמשו תורזג
 ,ןויסנב ודמע ונמע ינבמ םירובגה יכ ,המודכו ןעינאפשו לגוט
 תוחקול "לארשי רמוש" תרבח תודמשו תורזג ךא ,ויה םיסונא

 .50 ןוילג (1870) ל״רת 68
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 ןוצרב אוה תדה לע םריבעהל םנושלב לארשי יפלא תושפנ
 רתאו רתא לכב לארשי יעור םכילעו ...סנוא ילב בוט
 אלו םתצעב וכלי אלו ם״רילהא לעמ רוסל םע־ תא ריהזהל
 םנושל תוקלחב ודכליו םתאטח לכב ופסי ןפ םבשומב ובשי
 שאר אלא השעת לאו בשב יד אלו הלילח םהירחא ךשמהל
 יולג םותחה לע ואובי םיתב ילעב םהמעו ריעה יבוטו הדעה
 רמוש םשב ע״א םינכמה ולא לש םהינוקתב םיצור םניאש

 ."לארשי

 ־ראפה ןומראב םירואנה סוניכ .תוריפ אשנ ברה לש וזורכ
 הרשע םיתש לש ןהיגיצנ ועיפוה .רתויב בולע היה טנמאל
 הרשע ןהיגיצנכ ונימ תורחא תוליהק רשע .דבלב תוליהק
 תלבקמ הפיסאה ינגראמ תא ענמ אל הז ךא .בובל יבשותמ

 .תנכומ תינכת יפל תוטלחה

 1879 תנשב •ותלועפ הדש תא ביחרה רפוס ןועמש ׳ר

 אורקל חילצה הנש התוא .ירטסואה טנמאלראפה ריצל רחבנ
 רוביצל ריבסהל (1 :טלחוה וב ,בובלב םינברה סוניכל
 ,תרכזנה הפיסאה תוטלחהל תוניצרב סחייתי אלש ידוהיה

 רמוש" תרבח םעטמ אלא הלשממה םעטמ אל הארקנ וז יכ
 ינבר 230 ידיב םותח בתכ הלשממל שיגהל (2 ;״לארשי
 המגודל ןונקת ןיכהל (3 !הפיסאה תוטלחה דגנ היצילאג

 .יתדה רוביצה יכרצ יפל היצילאג תוליהקל

 .םהיתוליהקל דחוימ ןונקת םתעשב ורביח היראגנוא ידרח

 ונפ ׳לארשי ירוזפ רתיב םג םישפחה תא קיחרהל םתוצרב
 תא ןגראיש ׳זנאסמ קידצה ח״רל (1868) ח״כרת תנשב דוע
 ןוגריא לש ןויערה םלוא .שדחה■ ןונקתה תלבקל היצילאג ידרח
 םיקהש ,רפוס ןועמש ,ר ידיב קר לעופל אצוה היצילאג ידרח

 יקיזחמ" ןוגריא תא זלבמ קידצה חקור עשוהי ׳ר תרזעב
 ירבע" ןותעה .ועזעדזנ םירואנה .(1879)ט״לרת תנשב ״תדה
 םויה ןמל יכ ונתוארב ונבל גאדי דאמ המ" : ״9 בתכ ״יכנא
 ןיא ,"תדה יקיזחמ" תרובח ןעיצילג ונתנידמב הדסיתג רשא
 תולחמ ינהל ? המוד איה המל לשמ ...לארשי תיבב םולש
 הכותמ דחא שיא אובכו הנידמב תוערפ ושעי רשא תוקבדתמ
 תומש השעתו ודגב יפנכב הרורצ האיבי ,תרחא הנידמל
 איה תירגנוא הרובח — תאזה הרובחה ןכ .השדחה ץראב
 םיכלהמ הל ןתנ ,ונכותב רוגל אב רשא ,דחא רגה ןבו

 ."ןהיבשוי תדרחל יהתו ונריעב

 תפקתשמ םהב ,"תדה יקיזחמ" ינואטב ךותמ םיעטק ירהו
 הדבא םא" :ןמזה תויעב לע העונתה יגיהנמ לש םתעד

 ¬ואב חרופ םולשה ץע תא דוע תוארל ונמע ךותמ תלחותה

 הדמב יכ ,ונתירב ינבמ יללכה תודחאה ירפ השועו ונתמ
 ,תומוח רצבלו רדג תונבל םחכ תיראש ורגח םידרחה רשא

 בוחכ ׳תורצח סומרל ,אובל ץחש ינבו תויח ץירפ תת יתלב
 דגנמ ונייח ךילשהלו ונשפנ לע דומעל ונילע לטומה■ שודקה
 םידזה ורתחי זוע רתיב וז הדימב ןכ ,הנומאה קוזח רובע

 ילבל םהיפ ורעפיו םשפנ לואשכ וביהרי ,תואיג ושבליו
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 רצבמו ךלמ שדקמ סורהל ,ץותנלו שותנל ,המוחה ליפהל קוח
 .זס "ונתנומא תומוח

 דומלתה אל יכ תעדל לבת יבשוי לכ וליכשי טעמ דוע"
 רפס" אלו "םייחה ץע״ה אל ,םיטימעסיטנאה ףאב ארזל

 איה "ןטבה תלאש" לבא ,םחור וביאכי ,םימד שרודה "תונובה
 לחנתהל ,םפא לא הרומזה החלש ןוהה תדמח ,םהילע הפקתש

 .71 ״םיידוהי רחסמ יתב לע

 תא ריקוהל ,הב ררוגתנ רשא ץראה תא בהאל ונילע"
 ¬למה תמחלמ םוחלל ,םמולש דעב ללפתהל ׳ביבסמ וניניכש

 תא דומלל ,םילשומ רשוא דעב ונשפנ תא ךילשהל ,םיכ
 ,היהנו ונייה םע יכ חכשנ לב ךא ,ןריקוהלו תונידמה תופש

 םיגהנמו םייח תרות ,םיקידצ םיטפשמו םיקוח ול רשא םע
 .72 ״םדוסי שדוק יררהב רשא םירשי

 ישארו םינברל זורכ רפוס ןועמש ׳ר איצוה ב״מרת תנשב
 ,בובלב הפיסאל םתוא ארקו ,הניבוקובו היצילאג תוליהק

 םיניגעה לכב לארשי יכרצ לע ץעיתהלו תונקת ןקתל" ידכ
 לידגהל רקיעהו תוליהקה רודיס ינינע לעו תדל םיעגונה
 יסרהמ תולבס תחתמ םינברה תא איצוהלו הרידאהלו הרותה
 םידרחה ימעו יחא ...תדה ינינע לכב םהידגנתממ ,הרותה
 םינופס םכיתבב ובשת אנ לא ,ותרותל■ םינמאנ /ה רבדל
 ,םיקי אל רשא רוראב ו״ח םקימל תחלצב םכידי ונמטתו

 לארשי תעושתו השודקה הרותה לכו ,דאמ הצוחנ העשה יכ
 יתעדלו היולת אלה הפיסאב ,תעכ הב ונחנא רשא הרצהמ
 ליצהל ,תעכ ודואמו ושפנ רוסמל לארשימ א״ואכ ביוחמ
 לכו תורוד רודל הרפעמ המיקהלו השודקה הרותה תא

 ."ןובשחו ןיד תתל דיתע הזה רבדב התע לשרתמה

 ןועמש ׳ר לש ונימיל .14.2.1882 םויב המייקתה הפיסאה
 קידצה :הניבוקובבו היצילאגב םידרחה ישאר ודמע רפוס
 ןאמדירפ י״אר קידצה ,בובלמ ןייטשנרוא ברה ,זלבמ י״ר
 :ובתכ םנותעב .הנכסה לדוג תא וניבה םירואנה •הרוגידאסמ

 הדיקפת היה ול הפיסאה תא םיכרבמ ונייה החמש ךותמ"
 םיפאוש םינברה ויה ול ,תדה תלאשב בירה תא טיקשהל
 ידוהי ןיב םולשה תומסיסב םילגוד ויה ול ,תודחאל ,םולשל
 שיה ךא .ןמזה חור יפל םיצוחנה םינוקיתה תומסיסבו ןילופ
 עגונב תורתוסה תופקשהה ןיב הרשפ אובת יכ הוקת ונל
 — םירואנהו תחא הגלפמ יגיצנ קר ואובי הפיסאל םא ,תדל

 םירואנה וקיחרה םאה ...הפיסאב לגר תסירד םהל היהת אל
 תפיסא ,1878 תנשב הפיסאל וארקש העשב םידרחה תא
 ,ויחאב שיא םימחלנ וננה ,םירוגס יכומ ,הככו ?תוליהקה
 תוחאלו דגאתהל ׳רשקתהל םוקמב ונתודחא תא םיערוק וננה

 .73 ״תוריתסה תא

 תוליהק יגיצנ תואמ הנומשו םינבר םייתאמ לש םתוחכונב
 .המגודל ןונקתה תעצה בובלב הלבקתנ הניבוקובו היצילאג

 .14 ןוילג (1883)ג״מרת ,תד,ד יקיזחמ 70

 .27/7 םוימ ןוילג (1883)ג״מרת ,תדה יקיזחמ לוק 71

 .םש 72

 .4 ןוילג 1882 , 0)מץ2ח3 73
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 םידרחהש ,החיכוה הפיסאה .רטניו יכדרמ היה ןונקתה רבחמ

 .רוביצה לש ובור בור םה

 .תואחמ לש לגב םירואנה ואצי וז הפיסא תוטלחה דגנ

 ¬ינואה ידימלת ,ןויגכטילופה ידימלת ,בובלב הליהקה האחמ

 תיב ירומו לופוגראט תליהק ,אקארקבו בובלב תואטיסרב
 ןותעב םינברה סוניכ לע םסרופש ,רמאמב .אקארקב רפסה
 קר םנה םינברהש ,חיכוהל רעיושרו ר״דה הצר ,"המרופר"
 אורקל תושר .דתיה אל רפוס ןועמש ׳רלו הליהקה ידיקפ
 ,יתדה בצמה תא ןקתל הלשממה התצר ול .תאזכ הפיסאל

 ¬יסאה תנווכ .תוצראה לכמ םינבר תפיסאל אורקל ךרוצ היה

 .םילשומל םידיקפמ םינברה תא ךופהל .דתיה הפ

 םש ,הניוול דע העיגה םישפוחהו םידרחה ןיב המחלמה
 ,ועדי יכ ,םהינונקתל רושיא גישהל םידדצה ינש ולדתשה

 .ןוטלשל חתפמה אוה הז רושיאש
 ¬ימש ,רמאמב "תדה יקיזחמ" ובישה םישפוחה תפקתה לע

 םיטמרס םכתא םילאוש וננה ןכל" :םהיתופקשה תא הצ
 ז ונידליו ונישנ תא ,ונתוא ופדרת יתמ דע (םייעזג םינלופ)
 םא ? ונב םתאצמ ער הזיאו ונירוענמ םכל ונישע הלווע וזיא
 ¬ובא השעמכ ךורע ןחלושבו ארמגבו הרותב קר םיצור ונא

 םימעה לכ ןה ? ונייח לע ומוקת ןכ לעה ,הנש 3000 הז ונית
 .הנש 1900 א״ז ,םדסוה םוימ םהיתובא יגהנמכ תויחל םיצור

 םאה .םכיתובא ישעממ םכיניעב םיבוט םהיתובא ישעמ םאה
 ¬וגא" ןהל וארקתו תודוגא םכל ודסיית יכ םתא תחא םא ינב

 ?םכיתובא יגהנמ בוזעלו םירחא םימע יגהנמ לבקל "םיחא תד

 ?הזב םתקדצ םאה

 הב םיחרזאו הנידמה םעל םתא םיחאש ,רבדה תמא םאו
 םתיצר ןכלו -םייח םכנה תחא ץראב יכ ,דחא םעל םתייהו
 םתיצר הז המל ,ץראה ימע לככ תויהלו תירב תושעל

 תדהו הרותה לע ׳ונידלי לעו ונילע ,חוכב ונילע לושמל
 םתא םיחא יכ ,רקשב ורמאת הז המל ?וגתדמ םקיחרהלו
 רצה לע םינלופה ולבק אל םאה ? םתומכ םתייהו ינלופה םעל
 ־וטק־תינוויה תדב םתד תא רימהל הצר הזש העשב ,יסורה
 תובורק (תימורהו תילוטק־תינוויה) תותדה יתשש ףא ,תיל

 ,םתאו .ןהיגהנמב קר תונושו תועבונ דחא רוקממ ,וזל וז

 הרסמנש ,השודקה הרותה תד תא דבאל םתאב ,םיעשופ
 םתא םיחא יכ ורמאתו ה״ע ונבר השמ יפמו ׳ה יפמ ונל

 :ונל רמאל ינלופה םעה זעהה .וכלת םהיכרדבו םינלופל

 םתאש ומכ םכתד לעו םכתליהק לע לושמ םכילע לושמא
 ׳אמ םכל םירזה ,ונתדו ונתליהק ינינעב ונילע לושמל םיצור
 הז .דמלו .תורבדה תרשע לע ףא היסהרפב ורבעתו ׳ת דעו
 ¬שיב הלחנו קלח םכל שיה ?לארשי םשב םכמצעל וארקת

 שי יכ ,תומוא םיעבש ןיב םלועב עמשנה ?ותרותו לאר
 תוצק ינשב וקיזחתו ? םכל שיש ומכ — תותד יתש ולו םע
 ־יתשבו םכתליכאב ,םכיתוגיגחב ,םכיגחב ,םכיגהנמב .לבחה
 לושמל םיאב םכנה לשממלו ,רחא םעל םיחא םכנה םכתי

 םתקדצה •םתדו הרותה יבהוא לע ,בקעי ינב לע חוכב
 יקוח יפל ,םינברה ורסא םא ,וסעכת .דז המלו ?םכישעמב

 הלעמל ןה ?הרשמ וזיאל םכב רוחבל ,הרותה

 ,םינואג המכ דבלמ תירטסוא ינבר תואמ■ שלשמ

 ¬למו ,תוסומכ תוביסמ םהיתומש תא ומסריפ אלש

 ועידוה ,בורקב סיפדנ םהיזורכ תאש ,ץראל ץוח ינבר דב

 ¬חהש ןויכמו •םכדעב עיבצהל לודג םרחב רוסא יכ ,רוביצב

 ךותמ ,םיבתכמה תא ע״על ונחלש ,הלשממה י״ע רסאנ םר

 אטחש ארמגהו הרותהמ חיכוהל קר — םרחה ירבד תטמשה
 רבוע תאז השעיש ימו .םיעשופה ,םכב רוחבל אוה לודג
 ,ארונו לודג דחא רפסב סיפדנ םהירבד תא .הלודג הריבע

 תאיב דע — תכלל ךרד וזיאב םיאבה תורודה ועדי ןעמל

 .לאוגה

 — ושע תחא :וארקת לארשי םשבו ,םיעשופה ,ונל ועמש

 םתישעו ונילעמ וקחרתה וא ,תמאו רוהט בלב םיהלאל ובוש
 .ד4״לארשי ינב םכמ ורטפיו ,הנידמה יחרזא םע תחא הדוגא

 תשרומ ,רפוס ןועמש ׳ר לש וכרד .דתיה השובכו הלולס

 .וכרדב ,דנפימ לח (1883) ג״מרת תנשב ךא .םינושאר
 השדח הרבח ,אקארקב םיקה ^ סוכרמ ןרהא ׳ר תרזעב
 .ריעב הנושארה תינויצה הדוגאה איהו — ״הנפ שאר״ םשב

 ןועמש ׳ר היה ,השעמ שיאו המחלמ שיא ותויה ףא לע
 בתכ לארשי ץראל תולעל ומולח לעו ןוקיטגמור םג רפוס

 יוטיב םג האצמ ץראלו םעל הברה ותבהא .ל״נה ובתכמב
 ףסומכ רואל אציש ,"שדח ריש" ויריש ץבוק .בתכש םירישב
 דיעמ (1902 הניו ,רגניזלש תאצוה)״השמ תריש״ ויבא ירישל

 הארמל רבחמה לש ברה ונוגי לעו םיקומע םייתד תושגר לע

 :רמוא אוה םירישה דחאב .ץראה ןברוחו ומע תרצ

 םכיקלא רמאי ,ימע ומחנ ,ומחנ
 םכילא הבושא — ימע תא וקזח
 היוטנ ידי דוע — תעטלו רוקעל
 היוחדה ץבקא — תעלוצה הפסא

 היפוצ יניע — תעדוי ישפנ
 הירופ ןפג — תעטונ ןוילע ןימי

 םילשורי תוצוחב — תונעשמב וקיזחי
 םייח םימי בורמ — תונקזו םינקז
 םינחמה תולוחמב — תונבו םינב

 הירקה תובוחרב — תועירב וקחשי
 היונבה םילשורי — תועורתב וערי

 הירופ ןפג — תעטונ ןוילע ןימי

 -ואמ היהש ,רפוס השמ ׳ר ,ויבאמ לביק ןויצל הבהאה ףא

 .4 ןוילב ,1883 0)02ץ2ח3־ב ספדנש תינלופל םוגרתמ םוגרת 74
 גרובמאה דילי .י/<:1־115 ויוניכ .(1916—1843) ו״ערת—ג״רת 75

 רחאו ץיבוקסובב הבישיב דמל .(רגרובמאה ןרהא ׳ר םג הנוכמ)

 ,קסמודארמ םיקידצה יצירעממ דיסח השענ .אקארקב בשייתה ךכ

 םימחפב רחסמל הרבחב ןסקנפכ דבע .בוקטרושסמו בונמירמ

 תופקתה םהבו רקחמ ירפס איצוה .תוניי רחוס השענ ןכמ רחאלו

 תא אצמ הבש ,תירוקמה תירבעה תוברחל יאנק .םישפוחה דגנ

 061• 01ג$51<11$1ת115 ורפסב .הלוכ תימלועה היפוסוליפה תודוסי

 *חה העונתה תודלותל בר רמומ יוצמ (תירבעל םגרות .1901)
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 לע" :רמאש אוה ןה •רתויב םינמאנה לארשי ץרא יבה
 לכבו ,וניתובשחמ אל לבא ׳ונפוג ונייה ,הלוגב ונא ונזחכ
 "וניתובשחמ השודקה המדאה לע — םיבשוי ונחנאש םוקמ

 .("טול תא וחקיו" קוספה לע ׳ךל דל תשרפ השמ תרות)

 שקשהב ונבשי םש ...וניכב םג ונבשי םש לבב תורהנ לע״
 םילארשי ויהו םירשהו ךלמה תיבב לודג דובכבו החטבו
 יכ — ןויצ תא ונרכזב וניכב תאז לכב ,ךלמה תיבב םיבושח
 תושרד)"םימעב ליג לא לארשי חמשת לאו הרומת הזל ןיא

 Xאדי0ח םרמע ׳ר לע דפסה ,ב

 בשיל אל ,ץראל חחב ותויהב בקעי ומכ תויהל ךירצ"
 השודקה ץראב םש יבלו יניעו ץראב רוגל םא יכ ,רודלו
 .("יתרג ןבל םע" קוספה לע ,חלשיו השמ תרות)"םימיה לכל

 םייח ץרא איה אפוג לארשי ץרא ...רבק תארקנ תולגה״
 יכ" פ״הע ׳בשיו ,םש) "םיתמכ םיבשחנ ץראל ץוחב ב״אשמ

 ,.("ינב לא דרא

 ךרדב ןאכ םג ךלה ,לודגה ןגראמה ׳ןועמש יבר ונב
 הלועפה התדו "הנפ שאר" הרבחה תמקה לבא ,המשגהה
 ןב קר אוהו (ג״מרת תנשב) רטפנ עתפל •וייחב הנורחאה
 אוה" :אקארקמ הבתכב ״דיגמה״ וילע בתכ ותומ רחא .63
 הרבח דסיל ונתלהק ידבכנ תובל לע רבד רשא ןושארה היה
 ,תויונחה לכ ורגוס ,ותומ רבד עדונ רשאכ ...י״א בושיל

 ¬מחכ .תורבקל לבוה וב רשא םויה דע ותכאלממ תבש םעה

 שאר היה םיולמה ןיב ...ותטמ ירחא ורהנ שפנ ףלא תש
 ונריעב ומוקמ אלממו ץיבקילביז ר״ד (לשרמדנל) הנידמה
 ץופחנ אל" :םנותעב ובתכ םיללובתמהו .״לגייוו ר״ד ןודאה
 ,דוע ערהל ץפח רשאו ונמע דגנ לקלקו אטחש המ תעכ רפסל
 30 תו׳11־1:1118 !111111 11131 110116 ימורה םגתפה תא ונרכזב

 לא ׳ה .ללכה דגנ ןוע לע םג .ןוע לכ לע תרפכמ התימו
 חולישו ביר תצפה :הלאכ תונועל םג חלסי ןונחו םוחר
 יכ ,ערב ונמצע תא וניאר םיבר םימי .םיחא ןיב םינדמ
 (םיאמר אל םא) םידיסח רתויה לכל םה היצילאגב םינברה

 ¬תיש ונינפל וכליש םינבר ונל ורסח .השעמ ישנא אל לבא

 הנהו ול בוטל הרטמ וזיאל והוכילויו םעה שארב ובציי
 ןנולתהל לכונ אל רשא ,ם״שר חונמה תא ןמזה ונל הארה
 ,הברה השע אוה ,אוה ךופהנו תחלצב ודי ןמט יכ ,וילע

 .70 ״ונצפח רשאמ הברה

 ריעב תונברה אסכ לע קבאמה

 ׳אקארקב םיללובתמה ושקיב ,רפוס ןועמש ׳ר לש ותומ םע
 טלתשהל תוריחבב תילאירוקה הטישה תרזעב וחילצהש

 ¬רגה ,רפשב לארשי תמכחבו .ריפוסוליפב םירפס םג רביח .תידיס

 תרוצ ןיבל לילצה ןיב רשקהו■ ןושלה לש היגולוכיספה לע תינמ
 1^1.111,11101 )1111180110 תעה בתכ תא איצוה אקארקב .ת״יב־ף״לאה

 .דיהו לצרה םע םירשקב דמע .םירמאמו תורבוח םסריפ .201111118

 תעשב .הדוגאל ברקתהו תונויצה תא בזע ךכ רתא .ויצירעממ

 תורובקל אבוהו רטפנ םש .הינמרגל עסנ הנושארה םלועה תמחלמ

 .אקארקב

 4 ןוילג ,1883 ,ריכזמה 16

 הצר ןועמש ׳ר .רטפנה לש ורכז תא קוחמל ,הליהקה לע
 שאר היהש ,רצינרוק אביקע ׳ר ,ונתחל תונברה תא שירוהל
 ,םינדמל םיכרבא וסנכתנ הז תיבב .ונתוח תיבב הבישי

 אביקע ׳רמ ולביק רשא רועשה תא דמלל היה םדיקפתמש
 אביקע ׳ר ךלי ןפ וארי םיללובתמה .םירחא םינדמל םירוחבל
 ,זז טרופאפאר שריה יבצ ׳ר תא ברל ועיצהו חונמה תובקעב
 םדמעומ לע ורתיוו אל םידרחה .ילארביל שיאל בשחנש
 אביקע ׳רב ורחבו תולוק בור וגישה ,הליהקה תבישיב ,םעפו
 ־ריפ רעיושרו ר״דה .הריחבה תא ורשיא אל םירואנה .ברכ

 ,רצינרוק אביקע ׳ר תריחב דגנ רמאמ ז8 "הנזיציוא״ב םס

 רדסה תא רוסמלו םיקלח השולשל ריעה תא קלחל עיצה וב
 לצפל ,דתיה ותנווכ •םינייד ינשל םהמ דחא לכב תדה יניינע
 תלעב תוישיאל ביבסמ וזכרתי אלש ,םידרחה לש םחוכ תא

 .ץרמ

 הליהקה לע ונישלה םידרחה .תפסונ תוחקלתהל םרג הז
 הליהקהש וחיכוה םה .תותדה דרשמו תוביצנה ,הייריעה ינפב
 םמ הגיהנה ׳הט.יחשה םמ תא יקוח יתלב ןפואב הלידגה
 ¬רפל ושרד ךכיפל .היתוסנכהמ ןובשחו ןיד הרסמ אלו ,שדח

 דוע ושע הליהקה לש ילכלכה• המויק תחת רותחל ידכ .הק
 םידרחה .אחספד אחמק תריכמ התדו הליהקה תושרב .השעמ
 ־רוק אביקע ׳ר תחגשהב אחספד אחמק םירכומ םהש ,ומסריפ
 ¬קה תלהנה ץחל תחת .הז חמק קר וינק ריעבש םידרחה .רצינ

 ךא ,רומג ץמח אוה הז חמקש ,זירכהל םיניידה וחרכוה הליה
 תא ורגסיש ,תונוטלשל הליהקה התנפ זא .ליעוה אל הז לכ
 הלילבו רבדה עדונ םידרחל •םידרחה לש חמקה תויונח
 הרטשמה הרגס רקובב .תויונחה ןמ םהיתורוחס תא ואיצוה

 .ז9 תוקיר תויונח

 ותוא רשאל ידכ .הליהקל שדח ביצקת תנכה תעש האב
 תא ומירחה• םידרחה .הליהקה ירבח לש 2/3־ב ךרוצ היה
 הלשממה לצא .ביצקתה תא רשאל היה רשפא יא .תובישיה
 .הליהקה תבוטל הטיחשה ימולשת לוטיב םידרחה וגישה

 אוה .ברל אביקע ׳ר רשוא אל תאז לכבו וכשמנ תוקולחמה
 .ד״באר תרשמב קפתסהל ץלאנ

 .תונברב שמיש אל רפוס ןועמש ,ר לש וינבמ דחא ףא

 ,אביקע ׳ר לש ונב ,ודכנ רחבנ ותומ רחא הנש םיעבראכ קר

 .אקארקב ברל 80 רציגרוק הימחנ ףסוי ׳ר

 םירשעה האמה ףס לע

 תויהל אקארק הפיסוה םשו הפ ועבינש םיצרפה תורמל
 םידמול םיאלמ ויה שרדמה יתב תורשע .תודהיל זוע רצבמ
 :םהלשמ םישדח םיזיולק ריעב ומיקה םידיסחה .םיללפתמו

 רזעילא ׳ר ןזחה לש םינוגינה .דועו רוג ,בוקטרושט ,יוואניש

 .ביצניפ דילי .א״נרת—א״עקת 77

 .9 ןוילג ,1883 78
 .8 ןוילג ,1884 , 0)0272113, 79

 .1933—1925 סיבשב אקארקב ד״בא שמיש 80
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 /׳םישדח" שרדמה תיב ןזח (1910 ,ע״רת רטפנ) רפרודסנרב

 ־רלסבו תיברעמה היצילאג לכב זנאסמ קידצה רצחמ וצופנ
 — ריעב לעפ ,הרות ילודג ,םינדמל לש שדח רוד .היקאב
 ,83 השמ רזעילא ,ר ,וינב ,82 ץיבורוה ביל הירא ׳ר ד״באה

 השמ ׳ר ד״בארה ודימלת ,85 שריה יבצ 'ר ,84 לאכימ ׳ר
 לדנמ םחנמ ׳ר ןיידה ,(ה״צרת—ב״לרת) רכילב לאומש
 ד״באר״ד ,(ג״פרת רטפנ ,"םחנמ ירבד" לעב) קשמד
 לעב) רציבמיד ןמלז ׳ר ,86 רציבמד והילא סחנפ ׳ר
 ןיידה ,8זלגנא ףסוי ׳ר ד״בארה ,(ב״ערת רטפנ /׳לאיתוקי די"
 ׳ר ,(ז״סרת—ט״רת) רדיינשנדלוג םהרבא ר״ב הדוהי ׳ר

 הערק בוחרב תסנכה תיבב םסרופמ ןזח .דיה .1920—1843 81

 .םייראלופופ םינוגינ הברה רביח .אקארקב

 לואש ׳ר לש ונב .ידדרב דילי .אקארקב ד״בא .ד״סרת—א״ירת 82

 ׳ר יאקארקה דיגנה ןתח ."שאר םימשב" לעבו ץינמסיט ד״בא

 אווקלאזב ד״בא .ריעב יללכ הרות דומלת דסיי .םרפיצ לאכימ

 .אקארקב ברה םוקמ אלממל הנמתנ ךכ רחא .1885—1881 םינשב

 אקארקב םינבר לש ימלוע סוניכל ארק (1903) ג״סרת תנשב

 ן ז״מרת אקארק ,םיחדנ תרזע :םירפס רביח .םדה תלילע ןיינעב

 אקארק ,םיקלח ב ,ת״וש ,הירא ייח ;ז״מרת אקארק ,ןיבורע ןוקת

 .ירויפטגומ השמ דובכל ,השמ ןורכז ;ן״רת

 .היינשה םלועה תמחלמב הפסינ ,ה״צדת אקארק ,"ןיע ביט" לעב 83

 ,ריעב "יחרזמה" ישארמ ,(1860) כ״רת תנשב אקארקב דלונ 84

 תדובע" רפס רביח .אקארקב "לארשי ץרא יבבוח" ידסיממ

 םלועה תמחלמב הפסיג .תוליגמה שמח לע (ץ״רת) "םייולה

 .היינשה

 בר הקה 1916—1915 םינשב .(1872) ב״לרת תנשב אקארקב דלונ 85

 הנמתנ 1919 תנשב .ןגניניושב ךכ רחאו ןידבב היצילאג יטילפל

 ,"םינואגה יבתכ" רפס איצוה .ןדזרדב םידרחה תליהקב ברל

 ,םהלש ןיסחויה תלשלש לע תוטרופמ תורעה םע םינואג יבתכמ

 ,"ץיבורוה תחפשמ תודלות" ,"הינברו בלסורי דיע" תורבוח ןכו
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 ,יוסד ,יושלוה ,בושבורה ינבר תודלותל םירמאמ םסריפ .11ג1נ1נ1061:

 .דועו יולסמוב

 םוקמ אלממ ע״רת תנשמ .ריעב ןייד נ״רת תנשמ ,ם״רת—ט״רת 86

 .לגנא ףסוי ׳ר ,ריעב ינש ד״באר ןיבל וניב םיכוסכס ויה .ד״בא

 םחנמ" ת״וש לעבו טרופקגארפב ןייד ,םיובשריק מ״מ ׳ר ודימלת

 והילא סחנפ ׳ר לש תושרדה רפס תא רואל איצוה ,"בישמ

 ."סחנפ תעבג" רציבמד

 .טסילאיצוסה ןקכעה חספו ררושמה דוד לאוי :וינב

 תעשב .ונמזב הרותה ילודגמ .אקארקב ד״באר .ט״ערת—ט״ירת 87

 רביח .רטפנ םשו הניווב ףסוי ,ר בשי הנושארה םלועה תמחלמ

 ־וקמש ,חיכוהל לדתשה .הלבקו הדגא ,הכלהב םירפס האממ הלעמל

 : םה רתויב םיבושחה וירפס .שרדמהו דומלתה םה הלבקה תור

 ,"הרותל םינויצ" ,"רצואה תיב" ,"בוט חקל" ,"הרותל םינפ ן״יע"

 ."ףסוי תרוס ןב"

 ןיידה ,89 לגנרק לדנמ םחנמ 'ר ץידה ,88 ארגיא ףסוי םהרבא
 ר״ב ףסוי ׳ר ד״בארה ,(ה״פרת רטפנ) אדנל לאומש ׳ר
 רב בד ׳ר דיגמה ,(ד״ערת—א״רת) רגרברדל סנמ םחנמ
 הדוהי ׳ר דיגמה ,(ו״צרת רטפנ) סנמ םחנמ ר״ב רגרברדל
 ,רגרברדל סנמ םחנמ ׳ר ,(א״פרת—־ד״רת) רגרברדל ביל
 דלוהנייר ןמלק ׳ר הבישיה שאר ,90 ןמיונ לאלצב ןועמש ׳ר
 השמ םהרבא ׳ר ןיידה ,9!טרופאפאר ריאמ ׳ר ,(ו״ערת רטפנ)
 —ד״רת)ןזח — רלרט יכדרמ ׳ר ,טרופאפאר שריה יבצ ר״ב
 גנילדניו יבצ יכדרמ ׳ר ,("תוטיש שלש" לעב ,ו״ערת
 המלש ׳ר טחושה ,("יכדרמ תודלות" לעב ,ט״פרת—א״כרת)
 ׳ר ,("המלשל םרב,/ לעב ׳א״צרת—יח״ירת) גיווצנזור ףסוי

 .דועו ,דועו ,92 ןייטשניבור יכדרמ

 תומוחב םיקדסה

 לש יראה קלח .רבכ הז וטטומתה וטיגה תומוח לבא
 םידוהיה תנוכש תואטמיסב ,םנמא ,זכורמ היה ידוהיה רוביצה
 רזופמב רבכ ורג םידוהיה ןמ םיבר ךא ,תידוהי הריוואב יחו
 ¬לש .םינלופה םהינכשל רתויו רתוי םימוד ושעגו ריעה לכב
 ,םידרחהו םיללובתמה — םירואנה ידיב היה הליהקה ןוט
 תא קזחל וצמאתה ,רפוס ןועמש ׳ר לש וימיב ונגראתגש
 םה .םירבעמ ובשנש תוללובתהה תוחור דגנכ תדה תורסומ
 השמ קחצי תכירעב "תדה יקיזחמ" םינועובש־וד ינש ואיצוה
 .94רלצניג םהרבא תכירעב ,"תדה יקיזחמ לוק״ו ,93 רדאב

 .תוללובתהה קיחל םיבר ףרגו ולש תא השע ןמזה ךא

 ינש ,"המר ארגיא" רפס איצוה .לבוקמו קידצ .ח״ערת—ד״רת 88

 .אקארקב לעפ תונורחאה ויתונשב .םיקלח

 תא רואל איצוה .אקארקב ןייד סחנפ ףסוי ר״ב ,ץ״רת—ז״רת 89

 א״ח) ויתוססוה םע יאלוזא ד״חיר תאמ "םלשה םילודגה םש"

 ריש״ל שוריפ סיפדה .(ץ״רת בוקרטעיפ ב״ח ; ה״סרת הזוגדופ

 הריתל שוריפ ,(ז״נרת אקארק) "ףסכ תריט" — ״םירישה

 םירפס ל״וה .(ו״נרת אקארק) "חספל רכז" רפסו "בלחו שבד"

 ."ןיבורע תרות״ו "תועמד ירעש" ,"םייח בוט"

 .אקארקב ןיד תיב שאר ןמיונ לארשי ׳ר לש ודכנ ,יבצ ריאמ ר״ב 90

 טוקלי" םירפס רבחמ! .טסואפ ןרהא םש לע םירפסל תונת לעב

 .םירבד ,רבדמב ,ארקיו ,תומשל םישוריפ רחבמ ,"םיעורה

 רביח .אקארקב ד״באר ךכ רתאו בוקולב בר .א״פרת-ט״רה 91

 ."טוקלי ץבוק רפס״ו "תוכשומה תורהנ רפס" ,"תוארפרפ רפס"

 שוריפ ,"םיקרפל שרוד" תובא ,סמל שוריפ בתכ .אקארקב דיגמ 92

 ףוסב ."רואמל ןמש" הרותל שוריפ ,"רורד רמ" חספ לש הדגהל

 ד״בא היה יבצ הילדג ונב .רטפנ םשו לארשי ץראל הלע וימי

 .זרבזב

 תובתכ םסריפ ,הרות דומלתב דמלמ .אקארק דילי .ה״סרת-א״רת 93

 יבבוח ינושארמ .שידיאב םג םירופיס םיסדה ."רותה״בו "דיגמה״ב

 .רדאב םושרג לש ויבא .אקארקב ןויצ

 ידרח ירבע ןותע דסי .1840 תנשב היראמואבש להיואב דלונ 94

 "רותה״ש רחאל .אקארקל ךכ רחאו יאמולוקל וריבעה ."רותה"

 הריכמה תוכז ונממ הללשנ ,היסורב תוערפה לע םירמאמ םסריס
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 ,םישנה ןיב טרפב ׳תורמהה רפסמ •םסק רזה םלועה קרב

 .דירחהל דע לדג ,תידוהיה תוברתה תא ללכב וריכה אלש
 תורענ אלמ היה אקארקב תוקנאיצילפה רזגמש ׳הפוקת התיה
 לש הקיטסיטאטס הגהו .ןתד רימהל וננוכתהש ,תוידוהי

 :אקארקב הרמהה תעונת

 הנשה םירבג םישנ םיקוור םיאושנ דחי

28 4 24 16 12 1887 

26 0 26 20 6 1888 

23 3 20 18 5 1889 

26 1 25 22 4 1890 

26 2 24 16 10 1891 

30 0 30 21 9 1892 

30 1 29 18 12 1893 

20 1 19 15 5 1894 

19 1 18 13 6 1895 

25 2 23 17 8 1896 

38 4 34 29 9 1897 

30 2 28 19 11 1898 

 1899 15 נ5 27 3 30

28 1 27 20 8 1900 

379 25 354 259 120 

 ןיב ץימא רשק רסוחב םידוהיה ואר תורמהה תביס תא
 ,רעונה .תירוקמה תירבעה תוברתה ןיבל יתלשממה ךוניחה

 יתד םזילהינ לש הריוואב יח ,םייתלשממ רפס יתבב ךנחתנש
 הז היה .ותוברתל זובו האנשו הרז תוברת תצרעה לש וא
 םיידוהי םילאידיא אללו םיימואל תונוגרע אלל לדגש רעונ

 .רז םלועב םוקמ ול דחיל שקיב םא אלפ ןיאו

 אצומה שופת

 ¬תמ ,(48 ןוילג ,1897) אקארקב אציש ןועובשה ׳״דיגמה״

 אוה רבדה תבס יכ הארנ" :רמואו וז העפות ישרש לע הקח
 ןהל וליצאי אל ןהירוה רשא ,וניחא לצא תונבה ךונח עור

 תפש רובדב תונמואה י״ע הגלדגתת ןה .תודהיהמ טעמ ףא
 ,ימואלה רפסה תיבל הנכלת הלעמלו םינש ששמו הנידמה
 חקל הנעמשתו םירצונה לש םהיתונב םע הנרבחתת םש
 רדס תא ןהל תורוהל ףא ושיחי אל ןהירוהו תירצונה תדב
 תעב וזכ תב השעת המו ...הלפתה רדס תא םג המו ׳ב״א
 הבלש המ הל ונתי אל הירוה יכ ,התיבב הל בטיי אלש
 הרות אלל ונבל ןובאדל וכנוחי םינבה םג םנמא ...ץפח
 ."םירואנה ינב ןיב קר איה וז הלקת ךא ,לארשי תעדו

 םתיילע רואל רזה םלועה ייותיפ וקזחתנ רתוי דוע
 ,היריעב :אקארק ינבמ םירמומ המיכ לש הלודגל

 ."תדה יקיזחמ לוק" תא ׳ג ךרע ךכ רחא .ותריגסל םרג הזו םש

 .הקד תינושל השגרהו הנומא טהל לעב יאנותע ,דיה

 ־ךוטנייפ תוחפשמ ויה הלאכ .טפשמבו עדמב ,הטיסרבינואב
 — רחאהו הייריעה ץעוי דחאה שמיש םהינבמש ,יקסרש

 הינבמ דחאש ,גרובסלדנאמ תחפשמ ןכו ,ריעה שאר ןגס
 טפשמה תיב אישנ ןגס שמיש ינשו ,הגרוב רצחה ץעוי היה
 טפשמה תיבל דובכ רחא חקלנ ןבמ רחאלו אקארקב יחרזאה
 קוטשנמולב ןואיל ׳םורפה ,רחא יאקארק רמומ הגרוב ןוילעה
 אישנו עדמל הימדקאה רבח תויהל הלע (1897—1838)
 ¬ותב רסיקה תאמ תוליצא ראות לביק אוה .םיאפורה תדוגא

 ולעפ ןבלה תחפשמ ינב םירמומה .ןבלה — שדח םש תפס
 ,רנזור תיבל םירמומה םג םתומכו אקארק לש הטיסרבינואב

 רמומה םירסמ ןמז דמע אקארקב הרטשמה שארב .דועו
 םכייד תיבכ םיניידו םינבר תחפשמב וליפאו .יוטלאפ לאכימ
 ומש הנישו ותד רימהש ,טסנרא ,הינבמ דחא .עגנה השפ
 םירפוס םג .בושח יאנותעו רבחמ ,רקוח היה ,יקסנינולל
 היה םהבש םסרופמה — הליהתל וכז םירמומ םיררושמו

 אל ןכ .ןילופ תוריחל םימחולה ןמ ,וקצלק ןאילוי רפוסה
 יבאש ,ץיבולפמוג תחפשמ לש המש םירמומה ןיב דקפנ

 .םיבר דועו ׳אקארקב םירואנה גיהנמ ותעשב היה החפשמה

 ,דמשל אצי הרזה תוברתה ןמ עפשוהש ימ לכ אלש ,ןבומכ

 ,רגניטא ףסוי ר״דה תא ריכזנ .לארשי הנחמב וראשנ םיבר

 ,ס״בילטוג יציריומ ןנוחמה רייצה ,95 ךאבנרטש ןואיל ׳םורפה
 ,9זלאומש :יראס דניקסיז רדנסכלא לש וינב תשולש
 םיאפורהו ,99 טאלבנזוד ףסוי ׳סורפה ,בקעיו 98 ףסוי
 ,100 ןיאטאלב בקעי ר״דכ ריעב םוסריפל וכזש םיידוהיה

 ¬יפל ׳םורפ .גיצפיילבו הניומ דמל .ץיביהורד דילי .1940—1864 95

 ־דמל ,דימדקאה רבח .תיאקארקה הטיסרבינואב תיסאלק היגולול

 .׳ובו הניווב יגולואיכראה ןוכמה רבח .גארפבו אקארקב םיע

 .תיטנאזיבה הפוקתה דע רמנהמ ןווי תורפס לע תודובע םסריפ

 ,ץניזנמ רוגירג ,םופוזא ילשמ ,םסנמ ,םדיסיפ לע םירקחמ בתכ

 .ליגריוו לש םיינויה תורוקמה לעו םנפוטסירא ,היסנגממ םאיסגה

 תיניטאלה תורפסה לע ויתועידיב םלועה ילודג םע הנמינ

 חצרנ .תיניטנאזיבהו תיטסירטאפה ,הקיתעה תינלהה ,תרחואמה

 .גרובניינרואב

 לש וידימלתמ .אקארקב רבקנ .שטיבוהורד דילי .1897—1856 96

 ןילופ תודלותמ תונומת רייצ .אקארקב הימדקאב וקיטאמ ןאי

 .םילודגה םירייצה דחאל בשחנ .םיידוהי םיאשונ לע םגו

 .אקארקב הובגה ןידה תיב ץעוי היה .1924—1842 97

 ןגס ,(1914—1904) יאצילאגה טנמאלראפל ריצ היה .1929—1850 98

 .תיאקארקה ,דלהנימב היינבה ףגא שאר ,(1929—1905) דיעה שאר

 .ןעציבו אקארק ריעב םיילאטנמונומ םיניינבל תוינכת רביח

 שאר ןגסו אקארקב הטיסרבינואב םיטפשמל ׳םורפ .1917—1853 99
 .םיעדמל הימדקאה רבח ,דיעה ץעוי .ריעב ןידה יכרוע תכשל

 .םינוש םיטפשמב םעה דובכ לע ןגה ,ומעל רוסמו בהלנ ידוהי

 .תינמרגבו תינלופב תובושח תודמע םסריפ

 רפסה יתב לע חקפמ ,יגולייטיא־ינילק חטשב םירקחמ רבחמ 100
 .׳זיימי׳זאקב םידוהיה
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 ,102 ץיבורוי רודיזיא ר״דה ,!<>1 גרבניזייא פיליפ ר״דה
 גרובסלדנמ ךירנה ר״דה ,103 םכל ןאי ר״דה ,קיצפוק .ב ר״דה

 .104 טאלבנזור לאונמע ר״דהו

 דיס ינבאו ץצחל םילודגה םיבצחמה ילעב תא םג ריכזנ
 ןאילימיסכמו ןביל דרנרב טלמל תשורחה תיב ילעבו
 ץיבקדוי בקעי תונחטה לעבו ,(1912—1842) זיירפנרהא
 תוזוחאהו לזרבה ילעפמ לעב לודגה ןיישעתהו (1925—1858)
 רטלאפ ףסוי ץעה יניישעתו (1913—1839) ןייטשפא םוילוי
 ןורחאה הז ,(1912—1850) רנטד יציריומ׳ו (1905—1843)

 "הישעתהו רחסמה תכשל אישנ םג שמיש

 :לודגה םלועב ומסרפתהש אקארק יליכשממ המכ םג ויה

 ־גירג ךירנה ,100 לקנרפ טנומגיז ׳םורפה ,105 טב הלול
 ורדענ אלו .דועו !08 לגנרק ןאי ,דוי־ץיבקדוי םקמ ,!סל גייווצ
 דובכ םוקמ׳ םתסיפתו יברעמה םלועל םתסיגכ םעש תלאכ םג
 .109 ןמיירפ בקעי ברה ומכ ,תרוסמל םינמאנ וראשנ וכותב

 שפחל םיבר ולחה ברעמה תוברת ירחא היהנה תובקעב
 בוט ירחוש" תרבח םעטמ .הרשפה ךרד תא ,אצומה תא
 ושארבש ׳אקארקב ירבע רפס תיב 1874 תנשב דסונ ״היישותו
 הירא םייח ׳ר —ריעב ד״באה ךכ רחא היהש ימ דמע
 םייתנש ירחא .םימי ךיראה אל הז רפס תיב לבא ,ץיוורוה
 ליכשמהו ץיוורוה א״ח ׳ר ברה תגהנהב ,הרבחה הלדתשה

 ןוכמה להנמ .םש הטיסרבינואה דימלת .אקארק דילי .1942—1877 101

 ־קימה חסשב תודובע 120־כ םסריפ .אקארקב הנייגהל יתלשממה

 .תיקלטיאו תיתפרצ ,תינמרג ,תינלופב תיטרואיתה .דיגולויבור

 .םינמרגה ידי לע בובלב חצרנ

 להנמו אקארקב םימדקתמה םידוהיה תרבח שאר .1911—1849 102

 .ידוהיה םילוחה תיב

 ונב היהש ימ ,אדנל קחצי לש ותב ןב היה .1869 תנשב דלונ 103

 שאר — 1902 תנשמ .אקארקמ אדנל לאפר לואש ׳ר ברה לש

 תודלות רקוח .אקארקב ידוהיה םילוחה תיבב תודלויה תקלחמ

 .תינלופב םירקחמ םסריפ ,האופרה

 .םידלי תולחמ חטשב םיבר םירקחמ רבחמ .1928—1854 104

 .הניוובו ןילרבב רצחה לש הר יפ ואב תירמז ,(1864) אקארק תדילי 105

 .ןילרבב "תיתוכלמ תרמז" ראות הלביק

 ¬ויבב החמומ .הניווב הטיסרבינואב ׳פורפ .(1868) אקארק דילי 106

 .תיגולויזיפ הימיכב וירקחמב םסרופמ .הימיכ

 .תינמרגב תומארד רבחמו ררושמ .(1869) אקארק דילי 107

 םינשב ,גרובצלאזב בר 1901—3 םינשב .(1872) אקארק דילי 108

 םסריפ .רוביטארב — 1920 תנשמ ,הפיל שימבב 1903—20

 .םיירוטסיה םירקחמ

 ג״ערת—נ״רת םינשב .(1866) ו״כרת תנשב אקארקב דלונ 109

 (1914)ד״ערת תנשמ .יושילעהו ץיניוקב בר שמיש (1913—1890)

 םייניבה ימימ םישרפמ לש םירוביח רואל איצוה .אנזופב בר היה

 עטק ,י״שר רודיס ,הדוה" ר״ב ןתנ ׳ר תאמ "םיכחמ רפס״כ

 ,ןאסיירפ םייח םהרבא ד״ד ונב .דועו ,םירדנ תכסמל י״שר שוריפמ

 תונברק ןיב היה ,תירבעה הטיסרבינואב ירבעה טפשמל הצרמ

 .ח״שת תנשב םיפוצה רהל הריישה

 ¬משה םרב ,"יללכ הרות דומלת" דסייל ןמרטיר ביל הדוהי
 ¬ובתהל רשג שמשי הז רפס תיב יכ ודחפש ,םינוציקה םינר
 ,רעונל דומיל תבוח קוח אצישכ .ףקותב ול ודגנתה ,תולל
 םתמחלמ תא המ ןמזל קיספהל םינוציקה םינרמשה וצלאנ
 150־כ וב ודמל 1879 תנשב .הזי ״יללכ .דרות דומלת״ב

 ףסונ ,הללכ םידומילה תינכת .םינש 12—6 ליגב םידימלת
 הירוטסיה ,ןובשח ,תינמרגו תינלופ םג ,שדק ידומיל לע

 רחאל .רטניוו יכדרמ היה רפסה תיב להנמ .היפרגואיגו■
 אווקלא׳זב בר ץיוורוה הירא םייח ׳ר הנמתנשכל ,םייתנש
 תיבל םידליה חולשממ טמתשהל תורשפא ואצמ םידרחהו
 ,"םירדח" קר ריעב זא וראשנ .הזה דסומה רגסנ ,רפסה
 ¬לשממ תויסנמיגו רפס יתבו דחא דצמ שרדמ יתבו תובישי

 .ינשה דצה ןמ םיית
 הפ רכזייו רשפאה תא ליצהל וצמאתה םייטרפ םישנא םג
 ידימלת ,לארשי ידלי תא ףסוא היהש ,גוצרה לאירזע ׳ר
 .תירבעה תוברתהו ןושלה תודוסי םהל הרומו ,תויסנמיגה
 .םהיתונויער תצפהב םיבר תוחוכ ועיקשה םיללובתמה
 רמוש" םיליפונמרג־םיללובתמ תורדתסה הלעפ היצילאגב
 תודוגא ומייקתה הדיל ."טילערזיא״ה היה הנותעו "לארשי
 ןהל וארק םידרחה) "םיחא תדוגא" םיליפונולופ םיללובתמ
 הדוגאה תורטמ ."הנזיציוא" — ןנואטבו (״ם״וכע תדוגא״
 ¬והיה ןיב תוללובתהה ןויער תצפה" :הנונקתב ועבקנ וזה

 ."די תכאלמו תואלקחל םידוהיה תכרדה •םיד
 ונמינ וירבח םע ."םיחא תדוגא" ףינס דסונ אקארקב םג
 ,רגניטא ר״ד ,רעיושרו .י ר״דכ םימדקתמ םירצונו םידוהי
 ,םכייד המלש ,טלבנזור .י ׳םורפה ,הקלומס .לוו ׳םורפה

 םדא םסרופמה ררושמה ,ץיבקמדא ׳פורפה ,ץיצנא רפוסה
 אישנ ,קנומ .מ להנמה ,ץיוזרוה .ל ר״ד הליהקה אישנ ׳קינסא
 .דתיה תיליפונולופה הרבחה תעפשה .לגיוו .דרפ — ריעה
 ,םירואנה לכיהב ףיטמה ,קשוד .מ ר״דהש דע ךכ לכ הבר
 תא .תינלופה הפשה תעידי רסוחמ ותרשימ לע רתוול ץלאנ
 ןוויכ ,הרשימה תא בזע אוה םג ךא ,אדנל .ש שרי ומוקמ
 לכיהב .ול עבקנש ןמזב תינלופה הפשה תא דומלל רהימ אלש
 ריעה אישנ לשמל) תירב ינב םניאש םג ומאנ םירואנה
 ןותעה םחי לע .םינלופה ןיב עמטיהל םידוהיהמ ועבתו (לגרו
 לש "הרובד״מ עטק דיעמ ,םעה לש ודיתעל "הנזיציוא"

 :לשימשפמ הבתכ שארב ספדנש ,לאטגזומ
 ,הקיתע ןויצ ריע ונל איה התמ

 ,איה ונתדלומ אל םילשורי
 בשנ התמדא לע וז — הנידמה

 רבדנ התפש וז — הנידמה
 רומשת ונינב לע וז — הנידמה

 .ונתדלומ איה
 תיתימא תודחא ידיל אובנ" :ריהצה "הנזיציוא" ןותעה
 ללמואה יטבשה ףותישה ןמ ונתוא איצות איהו (םינלופה םע)
 ונתוא איה דחאת ,ונתדב ונתוא הריאשהב .לארשי לכ לש
 — תורודל רשוא ונל ןתתו םימעבש בבלנהו ליצאה םע

 ."תדלומ
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 ןושלה תצפהל רפס יתבו םיסרוק ודסונ היצילאג תורייעב
 ירפס וקלוח םידימלתה ןיב .םידוהיה ןיב תינלופה תוברתהו
 ¬עב תוליהקה לע טלתשהל וצמאתה םיללובתמה .םניח דומל

 םיידוהיה תודסומה לכ תא לטבלו הירעבו היצילאג תוריי
 .םידחוימה

 תידוהיה תושירפה תודסומ

 -וכשמ ואציש ,םידוהיה .הלדגו הכלה תוימשיטנאה םג ךא

 םידוהיה רפסמו ,ינלופה רוביצל םירחתמ ושענ ,םהיתונ
 תיעבטה תוברתהה המרג הז לודיגל .לדגו ךלה אקארקב
 ¬וח יתלבה־ (איארק בשות םע םיאושינ) תיקוחה הריגההו

 ץורפ םע אקארקל תיסורה ןילופמ סויג יבייח תחירב) תיק
 .((1876) היקרוט־היסור תמחלמ

 םישולש ךשמב אקארק ידוהי לש ירפסמה םלודיג חול ירה
 : (1910—1880) הנש

 זוחא
 םיבשותה רפסמ םידוהי םינלוס םיניארקוא םידוהיה

 הנשה אקארקב

30.7 308 44.799 20.269 65.326 1880 

28.1 593 55.459 20.939 76.991 1890 

27.0 935 68.567 25.910 95.412 1900 

21.3 1698 116.656 32.321 150.675 1910 

 :איה םיזוחאב םידוהיה לש תוברתהה

3,3% — 1890 — 1881 

23.7% — 1900 — 1891 

.110 24.7% — 1910 — 1901 

 הלע אקארקב תידוהיה היסולכואה לש ליגרה לודיגה
 1890—1881 רושעב לבא ,םינש רשעב 19,6%־ל עצוממב

 ,הארנכ ,ךכל המרג .3,3% קר איה היילעהש םיאור ונא

 ¬מאל דוחייב ,ץראל ץוחל אקארק ידוהי לש הברה הריגהה

 תחא החפשמ הרגיה ןמז ותואב יכ םיחיכומ םירפסמה .הקיר
 ןכתי .ץראל ץוחל אקארק ידוהי לש תוחפשמ שש לכמ
 ¬עמל אקארק ךרד םרבעב ,םהירחא וכשמ היסורמ׳ םיטילפהו

 ,(ןיטשבור) הקיטסיטאטסה יפל .ריעה ידוהימ הברה םג ,בר
 ,היצילאגמ שפנ 36.660 רכזנה רושעב תידוהיה הריגהה הללכ

 היצילאגמ הריגהה .היצילאגמ תיללכה הריגההמ 59,7% א״ז
 תידוהיה הריגהה לע 150%־ב ןמז ותואב הלדג תיברעמה
 —1891 תואבה םינשה תורשע יתשב .תיחרזמה היצילאגמ

 ךא ,ליגר אקארקב תידוהיה היסולכואה לש לודיגה היה 1910
 םידוהיה לש םרפסמ ןטקו ךלה םיבשותה יזוחא תניחבמ
 ¬וקמה .ריעל הביבסהמ םירפכו תונוכש חופיס ללגב הכותב

 םינשב ברה לודיגה .דבלב םירצונ םיבשוימ ויה וללה תומ
 ,םידוהי לש ברה םרפסמב רבתסמ (24.7%) 1910—1901
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1923. 

 תמחלמ ימיב ,אקארקל תיסורה ןילופמ וחרבש ,סויגה יבייח
 .ןאפאי—היסור

 הלדג ,אקארקמ קלח ךכ רחא התשענש ,ה׳זוגדופב םג
 .רכינ לודיג 1900—1881 םינשב תידוהיה היסולכואה

 וז הפוקתב ,דתיה אקארק ידוהי לש תירקיעה תוקסעתהה
 לזרב ילכב ,םידבו םיגיראב ,ןוזמ יכרצב ינועמק רחסמ
 ¬חב בשי םקלח •השבלה יכרצבו תורועב ,תיקדיסב ,חבטמו

 ¬בש םיקוושב תוכוסו םינכוד דימעה םקלח ,תועובק תויונ

 קלח .ריעב תולכזרב קסעתה לודג קלח .םידוהיה תנוכש
 ןיב םג ויה .תורייעבו םירפכב םידיריל ותרוחס םע עסנ
 ,םינפש תורזע ונקו ,םירפכב ודדנש ,םילכור אקארק ידוהי
 ¬יבעמ ויה וללה תורוחסה תא .םיסוסו םיריזח תורעש ,רקב

 םילודג םידוהי םירחוס .ריעב תולודג תויונחל ב״חא םיר
 םיגיראו תוניי אוביבו תוילאינולוק תורוחס אוביב וקסע
 .םיצע ׳האובת ,תוצונ ,םיציב אוציב וקסע םירחא .םירקי

 ויה .םידוהיה ידיב ןמז ותואב זכורמ היה םיטיהרה רחסמ
 הלרגה־תורגא תצפהל םינכוס רקיעבו ,םיבר םינכוס םג
 ,הכאלמב קסע םידוהיה ןמ לודג קלח .הלשממה י״ע ואצוהש

 ¬תפתה אקארק ידוהי ןיב .תורגנו תוגגז ,תורלדנס ׳תוטייחב

 םיטוח תלילג ,תופפכ תיישע :הריעז תיתיב הישעת םג הח
 ¬מל רפס תיב ריעב םקוה .םינטק םילילגל םילודג םיעקפמ
 ¬וצקמ הכרדהל םיסרוק ונגראתנ ,שריה ןוראבה םעטמ הכאל

 םרוק תוידוהי תודימלת 146 ורמג 1904 תנשב לשמל) תיע
 .(המקירלו הרחת השעמל

 ¬יקפב םועז קלחו תיטרפ תודיקפב דבע םידוהיה ןמ קלח

 אקארקב ויהש םיאפור 248־מ .תיתליהקו תיתלשממ תוד
 ¬והי 47 — ןיד יכרוע 110־מו םידוהי 52 ויה ,1890 תנשב

 .111 םיד

 תימשיטנאה העונתה תיילע

 תוירצונה תודוגאה לש ןתורחתה השגרוה אל אקארקב
 זרכוהש ׳םרחה לבא ,תורייעבו םירפכב ומקוהש ,רחסמל
 אלל ררוע ,םידוהיה לצא תונקל אלש 1893 תנשב היצילאגב
 ייוכיס לע ידוהיה רוביצה בלב תוביצעמ תובשחמ קפס
 .ופלח ,רצק ןמז תוחוור ויהש ,םזילארבילה תואמסיס .רחמה
 .םהילא האנשה תא הקימעה םידוהיב תילכלכה תורחתהה

 תואלקחב דובעל םנוצר יא לע םידוהיה תא םישאהל ולחה
 םינלופ תויהל םנוצר יא לע ;םדיצמ תועקרק תשיכר לע םגו
 יא לע םתוא ומישאה !םיינלופ םיגוה ךותל וקחדנש לע םגו
 יגיצנ לש 16־ה סוניכבו הפוריא תוברתל ברקתהל םנוצר
 דגנ קינכפ ר״דה אצי בונראט זוחמב "תיגוגדפה הדוגאה"
 תא םידוהיה ואלמי ןכמ האצותכ יכ—"םירדח״ה לוטיב
 תוערפה יטילפ אקארקל ואבשכ .םייתלשממה רפסה יתב

 "המרופיר" ןותעהו םינלופה ןיב בר זגור רבדה ררוע היסורמ
 ,ול םייוארה םידוהי שי םע לכל — ןוכנ םנמא״ :בתכ
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 לבקנ עודמו ונמשא אל תמאב ונא ,םידוהיה הלאל רשאו
 .״? םתוא

 תורשע לש תוצובקב אקארקל ואב היסורמ םיטילפה
 ¬רב הב רצענ םקלח ךא ,ריעה ךרד קר רבע םקלח .תואמו
 הנוכשה תובוחרב וללוגתה םהמ תואמ .תושרב אלשו תוש
 ¬קה תיב ינפל תונגפה וכרע םיללמואה .גאוד אלל תידוהיה
 ,הניווב םיידוהיה םיזכרמה םע רשקתהש ׳דעוו םקוה •הליה
 םכרדב ,םיטילפה תרזעל םיעצמא תגשה םשל ןודנולו סיראפ
 היה עודי .אקארקב וראשנ םיטילפה ןמ םיבר לבא .ברעמל
 תנשב אב ןאכל .םיטילפל הנחת תשמשמ אקארקש םלועב
 שוביכ לע ותינכת תא םישגהל הצרשב ,ןאמדירפ לואפ 1891
 אצמ ,םיטילפה ןיב ,ןאכ .הב תידוהי הנידמ תמקהו ןידמ
 ותרישש םישנא אקווד שפיח אוה) תושפנה םישולש תא
 17 — ועסמל אצי םהמעש (תוברקל םינכומ ויהו אבצב
 םישנ שש ,םיניצק השולש ,קשנ ירוגחו םידמ ישובל םישנא

 .םידלי העבראו

 דחא .םירואנה יבגל םג הטשפתהו הרבגו הכלה האנשה
 ורפס לע ותרוקיבב בתכ ,הקנילק ,םילודגה םינוירוטסיהה
 ,ותדב קיזחמ ידוהיהש ןמז לכ" :(ןוזרוק) רחא ןוירוטסיה לש
 דחוימ ימואל שוג הווהי ,שמתשי הפש וזיאב לדבה אלב
 ידוהי לע דחוימב ושע עזעזמ םשור •"המואה לכ לש הפוגב
 תכונח תעשב .וקיטאמ ןאי ׳ןילופ ירייצ לודג ירבד אקארק
 הנפ (1882) אקארקב תונמאל הימדקאה לש שדחה ןיינבה
 לכש םמישאהו ,הימדקאבש םידוהיה םידימלתל וקיטאמ
 םעה תא הב תרשל םיצור םניאו תונמא דומלל קר םתנווכ
 ץראה ןמ וקלתסה" :וארקב ,תיטוירטאפ ךרדב תדלומהו

 ."תדלומ ןיא רשאב וכל ׳תאזה

 ןותעב אקארק ידוהי ומסריפ הז םואנ דגנ הפירח האחמ
 וקיטאמ ירבד .םיללובתמה יגיהנמ הילע ומתחו "סאשט"
 לכבו ,רייצה לש ויצירעמ ,השראוו ידוהי ןיב הרעס וררוע
 בתכ אקארקמ ץישוביא ר״ד ןידה ךרוע .תינלופה תונותעה

 .שנענו ןידל עבתנ ,בילעמ בתכמ וקיטאמל

 ,רנטיר גוזה לע העידיה םידוהיה להק תא העזעז בושו
 ןידה תיב ידי לע תוומל ןודינו םד תלילעו חצרב דשחנש
 תורבוח םסריפ ׳זי ינלופה רפוסה .אקארקבז (בושדר)אשיירב

 .םידוהיה דגנ תובילעמ תולילע תואלמ ("םידוהיה תודוס")
 גנילהורו ןמפארב לש םיימשיטנאה םהירפס ימוגרת ועיפוה
 ¬ופה יגיהנממ דחא ,אקארק ריעה ץעויו .היצילאגב וצפוהו
 ריכזת 1885 תנשב שיגה ,ליפופ לואפ ,היצילאגב םינל
 ותמרעב לצנמ ינלופה ידוהיה" :בתכ וב ׳הירטסוא רסיקל
 הרבחב םוקמ המודמ תויטוירטאפב סופתל ידכ ,בצמה תא
 םמ םלשמכ םינפ ודימעהב .םיקסעב הגהה תא תוזירזבו
 ¬סמב החלצההש הזמ ןיע םילעמ וניא םזיטוירטאפה תושגרל
 םע תירבה ןמ קר םיעבונ לודגה חווירהו ברה ןוידפה ,רח

 ."היסור

 הגלפמה" לש תיגולואידיא המסיסל הכפה תוימשיטנאה
 ¬ימחה הירוקה היצילאגב המקוהש רחאל "תיממעה תינלופה
 תובחרה תובכשל הריחב תוכז הנתינו (1897) םירחובל תיש

 •יקסניפטס ןאי דמע השארבש /זנה הגלפמה המקוה ,םעה לש
 ,םידוהיבו הרומכב ,הלוצאב םחליהל היה הגלפמה דיקפת

 .םינושארה יתרשמכ ובשחנש
 ¬וש תויטילופ תוגלפמ םעטמ ואצוהש ,תוימשיטנא תורבוח
 וליפאש ךכ ידיל ועיגה םירבדה .םידוהיה תמרחה ושרד ,תונ
 םינש ינפל דוע" :ןנולתה ,םיללובתמה לש םנותע ,"הנזיציוא״ה
 ¬לההו רחסמה תביזע יא ללגב קרש ונל וחיטבה ...תודחא
 ¬צוי ,תויוכז ןויוויש םלבק ףא לע ׳םידוהיה י״ע תיברב האוו
 רבכ םיקסעתמ םויה ?םויהו .םידוהיה דגנ היצילאגב םיא
 הכאלמה ילעב רפסמ ןהב ,םירע שיו םיפכ תכאלמב םידוהיה
 ,םירצונה םינמואה רפסמ לע השולש יפ הלוע םיידוהיה
 םידוהיה םידמול םויה ...ןייוע רוביצ םהב םיאור תאז לכבו
 ...תואלקחב םג םידוהיה םיקסוע םויה ...רפסה יתבב
 תכלוה אלא הלדח אלש קר אל םדגנ התסהה תאז לכבו

 ."תרבגתמו
 ינלמעות הוציפהש ,םדה תלילע ,דתיה דחוימב תנכוסמ
 אורקל ךרוצ שגרוה .ךושחה ןומהה ןיב תוימשיטנא תוגלפמ

 םדה תלילע יכ ,תונוטלשה ינפל ועבשייש ,םינבר סוניכל
 הז סוניכ ךרענ 1903 תנשב .הדוסי רקשב ןחלופ יכרצל
 ׳הינמרג ,היסור ,תפרצ ,הירטסואמ ואבש ,םינברהו ,אקארקב
 הצמשה קר איה הלילעהש ועבשנ ,םירצממ וליפאו הינמור
 יכ ,תעבוקה ,הרותה לע ועיבצה םה .תמא לש ץמש אלל
 תרסואו ,הרותה תרמוא — חצרת אל .ושארב ומד שפנ גרוה
 .רחא לכאמל תבורעתכ םג םייח ילעב םד וליפא לוכאל
 אל וזה הרותה יכ ,םינש יפלא ךשמב יוניש לח אל הז ווצב
 תרות יכ ׳השגדהב םיוולמ ויה םהירבד .םלועל הנתשת
 םיבשוי הב ,ץראהו ריעה םולשל ללפתהל תשרוד לארשי
 — היתובוח אלמלו הנידמה יקוח לע רומשל ,םידוהיה

 תימואלה העונתה תישאר

 ןיבהל רשפא תילכלכה הדיריהו תיללכה האנשה עקר לע
 ¬ועתה לע חרזמה ןמ תועידיה היצילאגב ושעש םשורה תא
 בישוהל הרטמל הל המשש ,"ןויצ תביח״ל העונתה תורר
 ר״ד לש ותרבוח לע תועידיה •י״אב םתמדא לע םידוהיה תא
 ושע ,ץראב תונושארה תובשומה לע ,"ו״ליב" לע ,רקסניפ

 .םוצע םשור
 ,םרוה שארה .ןזואל הפמ ,הרייעל הרייעמ ורבע תועומשה

 "הנזיציוא״ב המישר הספדנ הנהו .הוקת ואלמתנ תובבלה
 ¬הו הניווב תוימשיטנאה תורבגתהל רשקב (8 ןוילג ,1882)
 הכ דע ונתוא םימעה ינב וקיזחה עודמ" :השראווב תוערפ
 דרופמו רזופמ םע ןכא יכ םהל עדונ התעו דחא םע ינבל
 דחאתהל ונילע הבוחה התע .תודחאה שגר ונל רסחו ונחנא

 ."ץוחבמ ביואו רצ לומ ויחא לע שיא ןגהלו הרצ םויל
 תאמ רמאמ םיאצומ ונא (4 ןוילג ,1883) ןותע ותואבו
 הנה" :הלאה םירבדכ ובו (אדנל ביל הדוהי) רחש ןב לליה
 הנש םיפלא טעמכ .הלוגב ונכלה תעמ ופלח הנש םיפלאכ
 ...ונתווקת דוע האלמנ אלו עבונ לחנ ץרפכ ונימד ולזנ
 ונצרא דוע ונחכש אל .דוד ןב חישמ לע דוע הכחנ תאז לכבו



 םינורחאה אקאדק ינבר
 1 רגיא אביקע ׳ר

 2 רפוס השמ ׳ר תב

 רצינרוק והילא ,ר תב 3 רפוס ןועמש ׳ר

 4 רצינרוק אביקע ׳ר תב

 5 רצינרוק הימחנ ףסוי ׳ר

 6 הקלמש לאומש ׳ר 7 תב

 .הנזופמ ןואגה 1

 ."רפוס ם״תח" ס״חמ .גרובשרפב הבישי שארו ד״בא 2

 .ג״מרת רטפנ .אקארק ד״בא 3

 .ב״נרת רטפנ .אקארק ד״באר 4

 .ג״צרת—ה״פרת םינשב אקארק ד״בא 5

 .םינמרגה ידי לע חצרנ .אקארק ד״באר 6

 .הקירמאב תעכ ,טאטשנזייא ברה תשא 7

 ו״שה לעב יאצאצ
 ך״שה לעב ןהכה יתבש ,ר

1 
 1 ץכ השמ /ר

 2 קחצי 'ר

 3 השמ ׳ר

 4 קחצי ח

 5 טרופפר באז בד ׳ר 6 הילמ תב

 7 טרופפר ילבא םהרבא ׳ר םרטרב המלש ,ר טרופפר השמ ׳ר 8 שלזיימ רבדמ ׳ר

1 
 ףסוי ׳ר

1 1 
 9 יתבש ׳ר 10 לארשי ,ר

1 
 13 טרופפר שריה יבצ ,ר

1 
 14 שלזיימ לארשי ׳ר

1 1 
 1 21טרופפר השמ םהרבא ,ר

 15 תב
1 1 

 16 טרופפר ריאמ ׳ר 17 םייח קחצי ׳ר

1 1 
 יתבש ׳ר תב

1 1 
 11 תב 12 תב

 18 באז־בד ׳ר 19 לואש ׳ר 20 דוד ,ר

 22 יתבש ,ר 23 היבוט ח

 ךרעב רטפנ .ךהכ ופקת״ו "ףסכה תדוקנ" :ויבא'ירפס ינש םיפדה 1

 ."םישנא תרובג" ובס רפס םיפדה 2 .ו״מת תנש

 .בו׳צניפ — ב״חא ץינבאטס ד״בא 4 .בוטפואב ד״בא 3

 .ג״צקת רטפנ .ןיצוקצש ד״בא 5 .ד״לקת רטפנ

 ."תועושי ןסוח" ם״חמ ,ץינמאק ד״בא שליזיימ קחצי ׳ר תשא 6

 ד״בא 9 .השרא׳זו אקארק ד״בא 8 .בונראט ד״בא 7

 רזעילא ׳ר תשא 11 .בונראט ד״בא 10 .הבורבמוד

 ןהכה לארשי ׳ר תשא 12 .טסוכיבאז ד״בא ,ןיישנרוב דוד

 .א״נרת רטפנ .אקארקב ד״באר 13 .בד׳צניפד רדנסכלא ד״בא

 בקעי ,ר תשא 15 .אקארקב ןייד ב״חאו ץילדיש ד״בא 14

 ד״באר כ״חאו בוקול ד״בא 16 .בולמירה ד״בא דלפנדייו

 .אקארקב וימי ףוסב .בורטסוא ד״בא 17 .אקארקב

 ד״בא 20 .ץינבוטס ד״בא 19 .קצוק ד״בא 18

 ד״בא 22 .אקארקב ןייד 21 .יצבורטסואו ןיצוקצש

 .בונראט ד״בא 10 .ץלעק ד״בא 23 .בו׳צניפ





 אקארקמ ןייטשפא ןמלק ׳ר עזג

 ןייטשפא ןרהא ר״ב ןמלק ׳ר

 4 תב 3"תב 2 ךורב ןסרי ׳ר 1 ןרהא ׳ר

 5 טאטשיינמ ןמלק סומיגולק ׳ר תב

 6 טאטשיינמ ריאמ םייח ,ר 7 אמאדיומ ןמלק ׳ר

_1_ 
 8 ןייטשפא ייולהי רזעלא ׳ר ךלמילא ׳ר יול השמ ,ר ץיגבומסמ יולה םהרבא ,ר

 תב ~~

1 

2 

3 

4 

 אקארקמ רציבמ,ד תחפשמ

 1 למל רשא ׳ר

 ׳הזוחה" תדכנ — ותשא .ב״מרת רטפנ .אקארקב ויבא םוקמ אלימ

 .ןילבולמ

 .ז״כרת רטפנ ,טאטשיינמ קידצה

 ."ח״דרה ישודיח" ם״חמ ףירח דוד ׳רל האשינ

 .זגושק ד״בא השמ ׳רל האשינ

 .ג״סרת רטפנ .ויבא םוקמ אלממ 5

 .ד״ערת רטפנ 6

 .75 ןב ח״פרת רטפנ 7

 עזגמ לקנערפ קחצי הדוהי ,רל האשינ ותב .ץישולזמ ר״ומדאה 8

 .הלופולעיוומ םיקידצה

 ץיבורוה הקבר

 3 רלמל שריה קחצי ,ר

 גרבנרטש לדנייש

 11תב

 2 ארפס השמ ׳ר

_]_ 
 לכימ תב 4 טלבנזור לאוי לאעמשי ׳ר

 רציבמד ןמלז לאיתוקי ,ר

 5 בקעי השמ ׳ר קחצי ׳ר 7 לאוי ׳ר 6 ןתנ םייח ׳ר

 8 ןמלז ,ר 9 והילא סחנפ ׳ר 10 הירכז תב

 12 תב 13 חספ 14 דוד לאוי 15 ןומלס המלש

 .ץישבייא ד״בא 1

 .א״נקת רטפנ .אקארק תליהק לש הרפוס 2

 .ד״פקת רטפנ .אקארקב ןייד 3

 .ה״פקת רטפנ .אקארקב םידיסחה לע לטוהש םרחה חסונ רבחמ 4

 תנשב 44 ליגב רטפנ .״תעדה ימימ״ ם״חמ ,בוקאדקב ד״באר 5

 .ג״כרת

 ד״באו "םירעש יחתפ" ם״חמ טוגנייו רכששי ׳ר לש ונתח 6

 רטפנ ."קדצה ריע תלפמ" תרבוחה האצי ומש תחת .הבוכוטסנ׳צ

 .ט״לרת

 ינבר לש היגולאניגה חטשב םינוירוטסיהה ילודגמ .אקארק ד״באר 7

 .ב״נרת רטפנ .ןילופ

 .ב״ערת רטפנ ."לאיתוקי די" ס״חמ 8

 ."סחנפ תעבג" ס״חמ .אקארק ד״בא 9

 .תויתלשממ תויסנמיגב תימורו תינוויל הרומ 10

 והיתתמ —■ ״קדצה ריע״ רפסה רבחמו ןוירוטסיהה לש ותשא 1!1

 .ץניצ

 .ןייטשפליה םייח ר״ד ינויצה גיהנמה לש ותשא 12

 .היצילגב יטסילאיצוס־ידוהי גיהנמ 13

 .(ד״פרת—ו״מרת) םגרתמו שידייב ררושמ 14

 .תויניטל תויתואב םסריפ שידייב ויריש תא .ררושמ 15
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 ארקי ידוהי שיא לכו ...הל וניניעו הל וגא דוע ,השודקה
 שיא לכ .םילשורי חכשא םא ינימי חכשת :ויניע תועמדב
 ,ונרשב המכ הילא קר ,ויניעב איה השודקו הרפע ןנוחי ידוהי

 ."המילשורי

 תדמועה ,תאזה הלאשה" :ריהזה ךרועה ףיסוה הז רמאמלו
 ¬דב אלו דאמ איה הבר לארשי ינבל יטילופה םלועה םורב

 ."רתפת הלאכ םיטעמ םירב
 "הנזיציוא" תכרעממ עבת אקארק ןב ללובתמש העשב ךא
 שיא ןיא יכ ("ריכזמה")ןותעה לש ירבעה קלחה תא לטבל
 ירבעה רודמה יארוק רפסמש ,ךרועה ול בישה ,וב ארוק
 םג ,ינלופה קלחה יארוק ,םירצונהו םידוהיה רפסמכ אוה

 .דחי
 ־ואמסיסל םידה ויה ׳םינרמשה לש וז ,היינשה תיזחב םגו
 בתכ 23.8.1883 םוימ ונוילגב .ןויצ תביח תעונת לש הית
 ימואלה חור התהכ אל םתרצ לכב" :"תדה יקיזחמ" ןותעה
 בשנ הזה חורה — םיענה דיתעה תוקת ביבש הבכנ אלו
 םג * ןויצ ירישמ ורישיו ,לבב תורהנ לע ונתפת תורונכב
 יחתפ לע קפוד םילשוריו ןויצ לוקו םירתימה וזמרי םויה
 יוג לארשי היה רשא ,תעה ןודכזו הניחתו הלפת לכב ונבבל
 ורואלו וילא ורהנ םיבר םימע רשא ,םואל ,םימואלב דחא

 •"וננורכזמ שומי אל ,וכלה

 עבקש ,םיטנדוטס ןוגריא דוסי לע העידיה העיגה הניוומ
 ,תירבעה ןושלה תאייחה :תואבה תורטמה תא ומצעל

 תימואלה הואגה חופיט ,תירבעה תורפסה תריקח
 לש ןויערל ביבסמ םעה תוחוכ זוכירו םיטנדוטסה ברקב

 .לארשי־ץראב תידוהי הניד*

 ¬הש ,רבד הרק הנהו קוחר םולחכ וארינ םירבדה ולא לכ

 .ידוהיה רוביצה תא דירח
 רפסמ הנה" :םיארוק ונא (1 ןוילג ׳1884) ״הנזיציוא״ב
 טעמכו ,ונלש רוביצה תוגלפמ לכמ ושרוגש ,םינקתפרה
 ¬וירטפ הנגפה ונריעב וכרע ׳עבצאב םהילע םירומ, לכה

 ."תילארשי ץרא תיט

 לע וכמתסהב ,חיכוהל דחא רפוס ץמאתה ,אבה ןוילגבו
 ,הכונחה גח תשודק תא לליח רעוגה יכ ,קנילי ׳א ר״דה ירבד

 עיבה רמאמה רבחמ .ימואל גחל ותכיפהב ,יתד גח ונהש
 ¬והיהש ,םתנעטל היאר םימשיטנאל אצמית תעב יכ ׳ודחפ תא

 הרהזא םסריפ "טילעארזיא״ה םג .דחוימ םואל םה םיד
 ירחא ררגיי אלו ,רבעה יפלכ תינרוחא וינפ בסי אלש רעונל
 ־תוימואלה) וללה תוצעה תא םינתונש הלא" אוש תומולח
 תודבוע יבגל הנבה םהל ןיאש ,םיזוה םה (תוילארשיצראה

 ."ןתונשל ןיא רשא תוירוטסיה

 םיטנדוטסה .היחתה ערז לפנ ,תוללובתהה זכרמ ,בובלב
 תואצרהל המב המקוה בובלב "שדק ארקמ" הרבחב .וררועתה
 לע חבותהל ולחהו■ ,התורפסו תירבעה תוברתה תולאשב

 הנתשנ רבדה תובקעבו .היסורב תימואלה העונתה תונויער
 בובלב ימואלה גוחב תויזכרמה תויומדה .ךויצ״ל הרבחה םש
 יציפמ ,סדיורב רשא ןבואר רפוסהו קאבוק ר״ד ברה ויה

 •רוביצב ,ןיקסנלומס לש ונותע ,"רחשה"

 םיאמדקאה ןוגריא ירבח ,םיטנדוטס בובלל ואב הניוומ
 ידוהיה רעונה לא ורדח הייחתה תונויער ."המידק" ינויצה
 תורפסלו תירבעל םיגוח ונגראתנ .שרדמה יתבבו תויסנמיגב
 אמור" סה השמ לש ותרבוחו תירבעה תונותעה .תירבע
 ברה ודמע רעונה ןימיל .םידוהיה ןיב הצופנ "םילשוריו
 ¬פהה .דתיה הנושארה הלועפה .רריב ןבואר ר״דו קאבוק ר״ד

 .םיבכמה גחב ינויצה רעונה לש הנג

 ,גיססונ דרפלא םהה םימיב היה "הנזיציוא" לש וכרוע

 קר .הרמ׳צ — םיינלופ םינמואל לש עבוכ שבחש ללובתמה
 תנשב .ויתופקשה תא הניש גיססונ םגו רבע טעומ ןמז
 קר שי םידוהיה ינפלש "הנזיציוא״ב גיססונ בתכ רבכ 1884

 .העימט וא לארשי ץרא ןינב :תויורשפא יתש

 םסוניכ ,היצילאג לובגב ,הציבוטאקב םייקתה הנש התוא
 םייתנש רחא .הירטסואו היסורמ "ןויצ יבבוח" לש ןושארה
 םשב הסמ "ינצלופס דנולגשפ״ב גיססונ דרפלא סיפדה
 לש םבור" יכ ,חיכוה הבו "םידוהיה תלאש ןורתפל ןויסנ"
 ץראב תידוהי הנידמ םיקיו תימואל הדיחי הווהי םידוהיה
 רקוחה םיפדה "ינצלופס דנולגשפ" לש ןוילג ותואב •"לארשי
 תימואלה םתואמצעב ריכהל עבת וב ,רקחמ וקנארפ ןאביא
 ,ףתושמה ■אצומה לע תדסוימה תואמצע ,םידוהיה■ לש

 ¬פתהל םידוהיל רשפאל שרד אוה .םלועה תפקשהו תרוסמה

 שיש ,תויוכזו הימונוטוא םהל תתל ,תימואל ךרדב חת
 .םינתורלו םינלופל

 ,היצילאגב םידוהיה ייחב תואריהל ולחהש ,הלא םייוניש

 "יבוינדוגיט דגולגשפ״ב .תיאצילאגה תונותעב דה וררוע

 רבחמה שרד וב ,"הלפוהש הכלממה" םשב רמאמ םסרפתנ
 תופורתל שי ,וירבדלש ,ןויכ ,ןיטולחל ללובתהל םידוהיה ןמ
 הניא איה ,םיאלפה תופורת לכל תפתושמה ,הנוכת גיססונ
 ¬תהב םיכורכה םימוצעה םיישקה תא שיגדה רבחמה .תישעמ

 ןכה םנוצרב ןימאה אלו לארשי ץראב םידוהיה תובשיי
 םירשכומ םניא םידוהיהש ,בתכ "יקסבובל ריירוק״ה .תולעל
 קפקפו ,די תכאלמלו המדא תדובעל ,תיביטקודורפ הדובעל
 יכ ,שיגדה ןכ ומכ .י״א תא רוכמל םיכסת היקרות םא
 גיססונ לש ויתועצה ןיאש ,תוחיכומ תורחא תובר תוביס םג
 םמצע םידוהיה לש םנוצר יא — רקיעבו ,עוציב תונב
 ןיינב םולח לע חצנל ורתיוו םידוהיה" .העצהה תא לבקל
 רבחמה אצמ םידוהיה תלאשל ןורתפה תא ."שדחמ הדוהי
 םירבד ,הקירמאל הריגהבו םהיניב תיפוריא הלכשה תצפהב

 .םידוהיה לש הרומגה םתעימטל ואיביש
 הרכה לש ץמש ףא ןיא ןומהב" :בתכ ״טילעארזיא רעד״
 ¬יאש ןיא הזה ןומהה ןמ דחאל ףא .תיטילופ־תימואל־תידוהי

 ."םידוהי לש תיטילופה תואמצעה םומיקל השירד וליפאו הפ

 "ינצלופס דנולגשפ" יארוק תא ענכשל הצר ןאמדלפ םלהליוו

 םגו םואלכ םג ירוטסיהה םדיקפת רבכ ואלימ םידוהיה יכ
 דוע םהל ןיא תעכ .ושי תאו השמ תא םלועל םנתנב ,תדכ
 'יכ ,תינידמ תואמצעל ףואשל םיכירצ םניא םה .םויק תוכז
 םיחרזאל רשוא ייח ןתמל ׳םיאנתה תרדסה קר איה הנידמ
 ־כלכ.ד םיאנתה ורדתסישכ" הזה רשואה תא וגישי םידוהיהו
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 תילכלכ האנוא םוש ,ץחל םושש ,םזיבטקלוקה חורב םייל
 חייעבה לטבתת ,זא קרו זא .םיירשפא ויהי אל תוליפט םושו
 ¬וקנמ הלאשה רוריב .םידוהיה תלאש לש תירוביצ־תילכלכה
 שוביגל ףואשל קר שי .םזינורכאגא אוה תיתד תואר תד
 ¬ועפל וכירדהלו וליכשהל ,תירוביצ הביטחל ידוהיה ןומהה
 יתבבו רפס יתבב דחא רוד הקזח דיב ונחל ,רוציי תול
 ,החתפתה אל דועש ,ונלש תיאצילאגה הלכלכהו הכאלמ

 ."הנוקית לע אובת
 היה ןאמדלפש ,"הגזיציוא" ןותעהו תודחא םינש קר ורבע
 דוע : (1892)״הנורחאה הלמ״ב בתכ ,םיישארה וירזועמ דחא
 תא ךופהלש ,רבעב ונבשח םג ךכו םויה ונא םיבשוח
 ,ונבשח .ינלופה רוביצה תרזעב קר רשפא םיחרזאל םידוהיה
 ...ללכה תבוטל ,וז תפתושמ הדובעל די ונל טישוי רוביצהש
 וניארש ומכ אל הנומתה תא םויה םיאור וננה ןכל •ונבזכאתנ
 םידוהיה לצא ,תושידא םירצונה לצא .םינש רשע יגפל התוא
 ,םמצע ךרע תרכהבו היצנגילטניאב םינייטצמה םידיחי —
 החודה ,ינלופה רוביצה לא םיקחדנ םניאו םדובכ לע םירמוש
 ,בלענו ודובכב עגפנה ,רעונהו ,וילא םתוברקתה תייטנ תא

 ."רחא דצל וצרמ תא ןיווכמ
 לש ולא שואיי תואירקל בל םש אל םייוגה ןמ שיא
 סוניכ אקארקב ךרענ 1893 תנשב .םיבזכואמה םיללובתמה

 .םידוהיה לע ילכלכ םרח זרכוה ובו םילותאק לש
 ־יציואש" הנשב הב .לגרה תא הטשפ תמחולה תוללובתהה

 ,דייוצרה תינכתה יהמ" תרבוח בובלב רואל האצי ׳רגסנ "הנז
 דוד דביע ילארשי־ץראה קלחה תא ."ידוהיה רעונה יניעב
 רודמה תאו ׳רפיצ — תימוקמה הקיטילופה רודמ תא ,ץלמ
 יצולח םתשולש ,םיקרוק םהרבא ,תוירוביצה תויעבב ןדש
 ¬סיס תורורב וחסונ וז תרבוחב .היצילאגב תינויצה העונתה

 .ויתוינכתו ינויצה רעונה תואמ
 :םידוהיה םיבשוי םכותב תונידמה תאמ םיעבות םינויצה

 םה תאז גישהל .תויוכז ןויווש ,תימצע הרכה ,הלכשה ,םחל
 ,טנמאלראפב םהיריצ קבאמ ,תוליהקה שוביכ ידי לע םרוקמ
 ־יביטקודורפ ,הכאלמ ילעב לש םייפותיש םינוגריא תמקה
 ,תוליהקה לש ןיפיקעה יסימ לוטיב ,ידוהיה רוביצה לש היצז
 הרכהה חותיפ ,םינברל רנימס דוסי ,ידוהי עדמ תצפה

 ,םידוהיה לש.תוירדילוסהו דובכה שגר תקמעה ,תימואלה
 היסורמ םיטילפה לש טרפבו — תידוהיה הריגהה תנווכה
 םיבשייתמה ןיב ימואלה שגרה קוזיח ,י״אל — הינמורמו
 רפס־יתב תמקה ,םכותב תירבעה ןושלה תטלשה ,י״אב
 ¬תהל הפוריאב תודוגא דוסיו ׳תירבע הימדקאו םייעוצקמ

 .לארשי־ץראב םידוהיה תובשיי
 ומכ ,תינלופה הפשב םיינויצ םינותעו תורבוח דוע ועיפוה

 .המודכו "ינויצ רדס ליל" "ץראו םימש" "ררועמה"
 ,היצילאגב ורזפתנש ,הינמורבו היסורב תוערפה יטילפ
 ¬נאה תוטשפתה תואצות יגפמ הרהזא הנידמה ידוהיל ושמיש
 דיל .םיפוסכ הררועו תורייעל םג הרדח תונויצה •תוימשיט
 ¬פהל תודוגא םג ומק "תדה יקיזחמ״ו "םיחא תדוגא" תורבח

 .התורפסו תירבעה ןושלהו ימואלה ןויערה תצ

 ןויערה תא ץיפה היצילאגבש דדונה ידוהיה ןורטאיתה םג
 ומיסקהו ימואלה שגרה תא וררועש ,תוריצי ותולעהב ,הזה

 .ןהבש הרובגה תולילעב
 אימולוקב .בובלו בונראט ויה היצילאגב העונתה יזכרמ
 ."גנוטייצסקלאפ עשידיי" ינויצ־ידוהי ןותע רצק ןמז אצי
 לשימשפב ."ץשולשישפ" ךכ רחא עיפוה תינלופה הפשב
 תנשב דוע) "תעדו הרות ישרוד" תימואל הרבח הדסונ
 לארשי־ץרא בושייב הכימתל ןוגרא םש םקוה (1875) ה״לרת
 ןוגראה דסונ שטיבוהורדב .(חתפתה אל ךא ,"השמ תרכזמ"
 המכח" בושטולזב ,"ירבעה" ךכ רחא ארקנש ,"תודחא"
 "הישות ירחוש" ירטסב ,"ארקמ אורק" בוסוקב ,"הלכשהו
 בונראטב .(1891—א״נרת)״לארשי תמדא״ו (1887—ז״מרת)
 דועו "ןויצ יבבוח" באלסירובבו בושזרב ,"ןויצ תבהא"

 .הברה
 םיינויצ םיפיטמ ודדנ היתורייעבו תיחרזמה היצילאג ירעב

 .תחתפתמה העונתל םיפינס ודסיו

 תונויצה יניערג

 ןועמש אוה ,תינויצה העונתה ינושארמ דחא אצי אקארקמ
 תא (1878) ח״לרת תנשב איצוה הבו אקארק דילי ,ןאמרב

 ."ןועמש תועסמ" תימואל הייחת חור גופסה ורפס
 שאר" אקארקב הנושארה תינויצה הדוגאה הדסונ ,רומאכ
 ךא ,סוקרמ ןורהא ׳רו רפוס ןועמש ברה ידי לע דוע "הנפ
 אקארקב תימואלה העונתה •הדוגאה הלטב ברה לש ותומ םע

 .םופדה תונוכמ תועצמאב בוש הררועתנ
 םקוה הב .ז״טה האמב דוע םייק ירבע סופד היה אקארקב
 תנשב ,ץילעה םיחאה לש ןילופב ןושארה ירבעה סופדה
 ח״יה ,ז״יה תואמב םג ריעב םימייק ויה סופד יתב .1530
 אב 1857 תנשב .םידוהי םהילעב ויה דימת אל .ט״יהו
 אוה .ירבע סופד תיב םע רזייוודוב לראק ינמרגה אקארקל
 תינמרג)םזימ קחצי ׳רל "חנעפ תנפצ" רפסה תא ןאכ םיפדה
 תאמ םיריש "םירוכב תחנמ" תא ,(םיירבע םיקלח תפסותב
 בקעי תאמ "הפע הליגמ" ,תוליפת ירפס ,תוילגרמ השמ
 ריבעה תודחא םינש רחאל .דועו ,ןיקסנלומס ץרפ דגנ מ״אפ
 —1830) רשיפ ףסוי םיקה ח״לרת תנשב .בובלל וסופד תא
 םה .ירבע סופד תיב גנילדניוו ךורב םע תופתושב (1914
 ¬דמ וליחתה ךכ רחא ,םירפסו תולוז תורבוח הליחת ואיצוה
 .רעלצניג םהרבא תכירעב "רותה" ידרחה ןועובשה תא םיסיפ
 לואש תא ,שדח ףתוש רשיפ ול אצמ ,םיפתושה ודרפנשכל
 םירפס םיפדמ ליחתה שדוחמה םופדה תיב •רשטייד היננח
 הלשממהש ןוויכמ)"תדה יקיזחמ" ןועובשה םג םכותבו ,םיבר
 ¬מבו ,םיל״ומה ומירעה ,ןועובש יאיצוממ לודג ןוברע השרד
 םהיתומשש ,םינועובש־וד יגש ואיצוה דחא ןועובש םוק
 "תדה יקיזחמ לוק" לשמל — תצקמב קר הזמ הז םינוש
 ה״מרת תנשב .(׳וכו "יכנא ירבע״ו "ירבעה" ,"תדה יקיזחמ״ו
 ראשנ םופדה תיבו רשטייד ופתושמ םג רשיפ ףסוי דרפנ
 לכ תא רשיפ עיקשה ,םירואנה לכיהב ןזח םג ותויהב .ודיב

 תויברע תויתוא םג שכר אוה .םופדה תיב רופישב ויתוסנכה
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 היהו חתפתהש — וסופד לש תירבעה הקלחמבו תוידוסו
 .םירדס םירשעכ ודבע — הפוריאב הז חטשב םילודגה דחאל

 ,"לוכשאה" ,"ל״דש תורגא" ,"תורפסה רצוא" וספדנ ןאכ

 ,"חולשה" ,"ברעממו חרזממ" ,"רקוחה" ,"רצואה תיב"

 המלש יבתכ ,ילדנמ יבתכ ,רטטשנרב ד״מ יבתכ ,"רודה"
 ¬שה תא ונובשח לע רשיפ איצוה א״נרת תנשב .רכו ןיבור

 חתפתה דוחייב .סדיורב רשא ןבואר תכירעב "ןמזה" ןועוב
 םיל״ומל םיבר םיישק התשע היסורב הרוזגצהשכ םופדה תיב
 להנמ .םתנידמ תולובגל ץוחמ סיפדהל וצלאנ וללהו םירבעה

 .112 לפרק הנוי ,רשיפ לש ונתח היה םופדה תיב

 ה׳זוגדופב ירבע סופד תיב חתפ רשטייד היננח לואש םג
 תיב רבע ,(היראוולאק הרוגב 1909) רטפנש רחאל .(1890)

 .113 רשטייד השמ וגב ידיל םופדה

 תיבב רדס ןכ ינפל) ץיבוקנל השמ םיקה ז״נרת תנשב
 .ולשמ סופד תיב (רשיפ לש וסופד

 וציברהש ׳םירבע םירפוס אקארקל ךשמ םופדה יתב יוביר
 ־ארקב העונתה לש תטלובה תומדה .היחתה תונויער הכותב
 הטיסרבינואה דימלת ,סכופ בקעי לאומש היה ןמזה ותואב אק
 אוה .ומולח ויה םעה תייחתו תירבעה תורפסהש ,ןילרבב
 תא ןודרוג דוד לש ותנמלא תאמ הנקשכ ,25 ןב היה
 וילא ןימזה ,םיטיהרל רחסמ תיב ול היהש ,סכופ ."דיגמה"

 לשימעשפמ ןנוחמהו ריעצה רפוסה תא ונועובשל רזועכ
 חינזה אל תירוביצה ותלועפ תא םג .!!* רזאל םחנמ ןועמש

 בשיימה .רשיפ ףסוי תיב תא אשנ .שטיבוהורד דילי .1939—1874 112
 עשידיי" ינמרג־ידוהי ןועובש 1899 תנשב איצוה םשו אקארקב

 איצוה 1900 תנשב .״םילשורי״ ירבע ףסוימ םע ״עמיטשסקלאפ

 6 1907—1902 ; 1900) ״םילשורי״ יפארגוילביב ןוחרי אקארקב

 ,"תורפסה רצוא״ב ,"םיעושעש חול״ב ,"דיגמה״ב בתכ .(תורבוח

 ל״ומ ,םיפדמכ דבעו בובלב בשייתה — 1903 תנשב .״טייצ יד״ב

 לש סופדה תיב תלהנה תא לביק אקארקל רזחש רחאל .ךרועו

 אקארקב ןושארה ידוהיה ןמויה תא דסיי 1909 תנשב .רשיפ

 איצוה 1912—1909 םינשב .1914 דע םייקתהש ,״גאמ רעד״

 — רומוהל ףסומ םע ״גנוטייצ עטרירטסוליא עשידיי יד״ אקארקב

 ."לארשי תיב" ןוחרי אקארקב ךרע 1910 תנשב .״הלדבה יד״

 דרשמב דבעו הניווב בשייתה הנושארה םלועה תמחלמ תליחתב

 .םדי לע חצרנו ,םיצאנה תשילפ דע ראשנ הז דיקפתב .ץוחה

 לע םירקחמ םהמו םירופיס םהמ ,תינמרגב םירפס האמכ םסריפ

 .םידוהיה לש םבצמ

 םעטמ 1927—1922 םינשב ינלופה טאניסה רבח .1941—1878 113

 .יאדוגאה ךוניחה חטשב ןקסע ."הדוגאה"
 תא םסריפ .לארשי תמבח חטשב רקוח ,ןונש טע לעב .1932—1864 114

 ,"הפצמה תמר" ,"הפצמה" ,"דיגמה" ,"ףיסאה "ב וירמאמו וירקחמ

 סלפרק ׳ג לש םיינמרגה וינואטבב בתכ .דועו ,"חלשה" ,"לוכשאה"

 לע רקחמו עשוה רפסל שוריפ םסריפ .תיאקירמא תונותעבו

 .*ינמרג ירבע" ןולמ איצוה רני׳צרוט םע דחי .םיטבשה תרשע

 םע דחי ."הפצמה" תא ךרע (תוקספהב) 1922—1904 םינשב

 ."ןועובשה" תא ךרע רבמיא והירמש

 ךפש וב ,ונווועב רמאמ םסריפ ריעל ואובב ףכית .םכופ
 ימל הלאשב טבחתהש ,אקארקב ידוהיה רוביצה לע וסעכ
 קרו — תינמרגל וא תינלופה ןושלל — הרוכבה תוכז תתל

 .גאוד היה אל תירבעה ןושלל
 הרבחה תא אקארקב סכופ םיקה (1892) ב״נרת תנשב
 חחושל ובייחתה• הירבחש ,"תמא תפש" תוברתל תירבעה
 .ןושלה תעידי תא להקב ץיפהלו תירבע קר םמצע ןיבל םניב
 םיירבע םייתורפס םיאשונ לע תואצרה וכרענ וז הדוגאב
 ינב ׳116 יקצוסארק לארשי ,קאמדוש ,םכופ — ויה םיצרמהו
 םיובנריב ןתנ ר״דכ — ץוחה ןמ םיצרמ םג ואב .אקארק
 תפש" ירבח ודסי ה״נרת תנשב .זיירפנרהא יכדרמ ר״דו
 בושייב הכימתל — ״לארשי ץרא יבבוח״ הרבחה תא ״תמא
 שארב •היתונייו לארשי־ץרא יגורתא תצפהלו לארשי ץרא
 הדסונ ןכמ רחאל .לקנרפ לדנמו רטוונש סוילוי ודמע הרבחה
 ודסייו הרבסה יעסמ וכרע אקארק תוביבסב ."ןויצ" הרבחה
 םיריעצה םירפוסה תינויצה העונתה לש םישדח םיפינס

 .!!ז םולבטור דודו !!* גיצניג לאירזע ר״ד אקארקמ
 דיגמה" ןועובשה הברה השע ינויצה ןויערה תצפהל
 ץלאנו ויקסעב לגרה תא טשפ םכופ .אקארקב אציש "שדחה
 חלוש היה םשמו ץראל ץוחל עסנ אוה .ריעה תא בוזעל
 *ובשח םויקל ,"דיגמה" לש לעופב ךרועה ,רזאל מ״של ףסכ

 .118 ןוע

 ,ץיוורוה י״שב תושק םחלנ הייחתה חורל ןמאנו יאנק ידוהיכ

 ריעסה םהיניב טפשמה .תוימואללו תודהיל קזנ האר ותלועפבש

 .רזאל דוד ר״ד ונב .1908 תנשב תוחורה תא

 לאכימ ׳ר ,אקארקמ דיגנה לש ונתח ,ןילבול דילי .1903—1831 115

 םסריפ .אקארקב רג .ץיוורוה ביל הירא ׳ר ברה לש וסיגו ,םרפיצ

 יוניכב םימעפל םתחו "הריפצה״ב ,"דיגמה״ב םירמאמו תובתכ

 אלו השע תווצמ לע "לארשי תווצמ" רעונל רפס איצוה ."רקי"

 — הרותל תושרדו םישוריפ — ״לארשי תרות״ ,תודהיב השעת

 ."אנינת לארשי תרות״ו

 סכופ תעפשהב .שרדמה תיבב דמל םש .אקארק דילי .1931—1868 116

 .גיצפיילב הטיסרבינואב דמל .לוח יעדמ דומלל לחה רשיפו

 הנמתנ 1899 תנשב .ץייוושבש ןרבב ר״ד ראות לביק 1897 תנשב

 ןואטב — ״לוכשאה״ תא איצומ ליחתה ןמז ותוא .ץיוושולב בר

 ירבע״ב םסריפ .םיכרכ העבש איצוה .תודהיה רקחל שדקומ

 להנמ היה 1927—1921 םינשב .״תורפסה רצוא״ו ״דיגמה״ ,״יכנא

 איצוה .תינמרגב םירפס רביח .ןפרווטנאב "ינומכחת" רפסה תיב

 םויבפ יבתכ ,(1891) ילשמל יולה ילע ןב תפי לש ושוריפ םג

 יכדרמ ירישו "םיריש תצובק" םזימ סויבפ יריש ,(1891) םזימ

 .הנאמ

 םוסרפב לחה תיתורפסה ותדובע תא .אקארק דילי .1947—1876 117
 רפסב םסריפ וטיגה ייחמ תוגורכז ."דיגמה״ב תוסמו םירופיס
 ןקסעו ןיד ךרוע םש היהו הניווב בשייתה .תינמרגב <301115

 היה .לארשי ץראל הלע םיצאנה תפוקתב .תירבעה העונתב

 ."םש להא״ז "ריבד" תלהנהב רבחי

 בתכו "לאנברבא קחצי ןוד" לע היפארגונומ רזאל איצוה םכופ 118
 ."םד תחת םד" אדנל ל״י לש הידגרטל המדקה
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 תנשב .חוכל הכפהו תיאצילאגה תונויצה הכלה טא־טא
 תחת היצילאגב םיינויצה םינוגריאה לכ ודחאתנ ג״נרת
 ןוגריאה הניווב דסונ הנש התוא .בובלב הדוגאה תלהנה
 תוינויצה תודוגאה לכ תא דחאל היה ודיקפתש ,"ןויצ"

 זכרמה ןיבל הניווב זכרמה ןיב ךוסכס ץרפשכ .הירטסואב
 יגיצנ בשומב טלחוה ,היצילאגב תונובירה רבדב בובלב

 ¬יכמ תימואלה תורדתסהה יכ ,היצילאגב םיינויצה םינוגריאה
 ,ךא ,לארשי־ץרא ןיינב תולאשל עגונב הניחבש תואישנב הר
 איה ,היצילאגב םידוהיה םיחרזאה תויוכז לע הנגהל רשאב
 ידמ םייקתי יאצילאג־יצרא סוניכ יכ ׳טלחוה ןכ .תיאמצע
 ,םוניבה תוטלחה תא עצבי לעופה דעווה יכו הנשב הנש
 תפוק היהת ודיבו םישדח םיפינס דסיי ,םידוגיאה ןיב ךוותי
 -שנמ ,תודוגאהו םירבחה יסיממ הנאובת תוסנכהה .הגלפמה

 .תורבוחו םינותע תאצוהמו םיפ
 ־ב "ןויצ תבהא" ידי־לע ארקנש ,היצילאג ינויצ סוניכב

 י״ש ,םוקרמ ןרהא ׳ר יצראה דעוול ורחבנ (ו״נרת) בוגראט
 ¬דתסה לש דובכה אישנ .אקארק ישנא ,לקנרפ לדנמו םכופ
 תולועפ אלל תישעמ הדובעו תובשייתהב הלגדש ,וז תור
 םהרבא ר״ד ,הלהנמו רעיירש שובייפ ׳ר ברה היה ,תוינידמ
 הלע ,דניבוקובבו היצילאגב "ןויצ תבהא" ירבח רפסמ .ץלאז
 ,דתיה וז .600־ל — 1896 תנשמ ןובשחהו ןידה יפל —

 ¬טסואה תורדתסהה םע רשקב הדמעש ,תיאמצע תורדתסה

 לצרהל םתודגנתה ףא לע ,"ןויצ תבהא" יגיצנ ."ןויצ" תיר
 ¬יצנו ןושארה ינויצה סרגנוקב ופתתשה ,תינידמה ותונויצלו
 וז תורדתסה ;סרגנוקה אישנ ןגס היה ץלאז םהרבא ר״ד םג
 ,"םיינחמ" היצילאג ידוהי לש הבשומ לארשי ץראב הדסי
 םג היה "ןויצ תבהא" לש ףינס .םימי הכיראה אל וז ךא

 וחלשנ ןושארה סרגנוקל .ןמצרוק לש ותלהנהב ,ה׳זוגדופב
 סוילוי ,סוקרמ ןרהא ׳ר ,גנילירפ ףל־חור ר״ד אקארקמ
 םג ורחבנ ׳גנילירפל טרפ ,הלא לכ .אריפש ןימינבו רטוונש
 ,ינויצה לעופה דעווה ירבח תשולש ןיבו ינשה סרגנוקל

 .רטוונש סוילוי היה ,היצילאגמ ורחבנש

 ¬לופ חתפתה העפשהה רוקמו תונובירה תייעבל ביבסמ
 לש תינידמה תונויצה ידדצמ .אקארק ינויצ ןיב םג סומ
 ,זכרמכ הגרוב ריכהל ועבת <רטוונש םוילוי םשארבו) לצרה
 ¬דתסהב ךומתל ושרד (סוכרמ ןרהא ׳ר םשארבו) םהידגנתמ

 םיבשייתמה תא ךנחל הלדתשהש ,"שדוקה ץרא בושי" תור
 ךושמל סוכרמ הוויק הזכ ןפואב .תדה חורב לארשי ץראב
 :יכ זא טלחוה הרשפכ .תימואלה העונתל םידרחה תא
 ןוגריאה (2 ;״שדוקה ץרא בושי״ תדוגאב ךומתי ןוגריאה (1
 לכ הפי ןיעב הארי אוה ,ךפיהל ,לזאב תינכתל דגנתי אל

 .םיינידמה םינויצה לש תישממ הלועפ

 ¬נוקה תנש ,דתיה אקארקב תונויצה תודלותב הנפימ תדוקנ
 ףיטמ שמשל אקארקל אב הנש התוא .1897 ןושארה סרג
 םירפוסה תצובקמ !גפןוהט עשוהי ר״ד םירואנה לכיהב
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 הל ןיערגש ,"ארזע" היירפסה הדסונ ותמזיב ."םיריעצה"
 תנשב אקארקב המקוהש ,"ארקמ אורק" היירפסה ושמיש
 לש ונב) טרופאפאר דוד לש םנובזעמ תוירפסהו 1889
 ודידי ידיל הרסמנ היירפסה תלהנה .ץישוביא לאקזחיו (ר״יש
 היירפסה די לע .נ20 ץיבוקרב לאכימ ר״ד ,לצרה לש ורזועו
 ¬מוש ןהילא וכשמש ,תואצרה וכרענ ובו האירק םלוא חתפנ

 .12!םיבר םיע
 דוע ,דתיה אל וז .השדח הרוצ השבל אקארקב תונויצה
 ריעכ .תומולחו םיסומלופ ,תואצרה ,םיחוכיוו לש תונויצ
 םרפסמש ,םידוהי םיאמדקא אקארק הזכיר תיאטיסרבינוא
 םיטנדוטסה רפסממ 14,8% וויה 1911—12 תנשב .לדגו ךלה

 .122 יללכה
 ־והו םדיל תינויצה העונתה תגהנה תא וחקל םיאמדקאה
 1897 תנשב דוע •תיאלצרהה ,תינידמה תונויצה ךרדב ,דוליב

 ¬יאה רשואש םדוק ."רחשה" םיאמדקא דוגיא אקארקב דסונ

 הטיסרבינואה חול לע זורכ תולתל םיאמדקאל רתוה ,דוג
 .םידוהי ונמצע תא םישיגרמ ונא .םידוהי ונא" :תיאקארקה

 ¬ינואב םלתשה .לוח יעדמ דומלל לחה םיריעצ תצובק םע דחיב

 הנמתנ 1897 תנשב .םש םינברל שרדמה תיבבו ןילרבב הטיסרב

 תויסנמיגב תדל הרומכ םג דבע .אקארקב םירואנה לכיהב ףיטמ

 ,תירבעה תוברתה ינינעב דוחיב ,ירוביצ ןקסע היה .ריעבש

 תימואלה תידוהיה הצעומל רחבנ הירטסוא לש התליפנ םע

 םולשה תצעומב תידוהיה תחלשמה תדעו רבח היה ,אקארקב

 ריצ היה 1935—1919 םינשב .הנושארה םלועה תמחלמ ירחא

 לע ומתחש םידוהיה םיריצה שארב דמע .ינלופה טנמאלראפל

 תובר םינש .1925 תנשב יקסבארג םע ידוהי—ינלופה םכסהה

 היצילאגב תינויצה תורדתסהה אישנו "תידב ינב" אישנ היה

 1931 תנשב .ןילופב ״תוברת״ ר״וי היה .היזלשבו תיברעמה

 תואמ םסריפ .ינלופה טנמאלראפב "ידוהיה גוח״ה שארל רחבנ

 "טנייה״־בו ,יאקארקה "קיננזד יוונ״ב םויה יניינעמ םירמאמ

 "םיבתכ" םייתורפסה וירקחמ ףסואב .השראוובש "החיפצה״ו

 .תונויצה תווהתהל םרגש ,ירוטסיהה חרכהה תא ססבל לדתשה

 תינמרגב׳ םירקחמה רצנסס טרברה לע היפארגונומ םסריפ

 .תינלופבו

 םרבח .בובלב "ריכזמה" יפתתשממ ,באלסירוב דילי .1937—1865 120

 הניווב הטיסרבינואב םלתשה .ןוהט ר״דו זיירפנרהא .מ ר״ד לש

 .לצרה ר״ד לש םיבורקה וירזועמ .םש םינברל שרדמה תיבבו

 .הניווב רג 1909^—1903 םינשבו אקארקב בשייתה 1898 תנשב

 הרומ היה 1911 תנשמ .ר״ד ראותה תא 1906 תנשב לביק םש

 .םיידוהיה םיגהנמה חטשב םיבר םירמאמ םסריפ .וקסלייבב תדל

 םסריפ .ןאמרביל .א יבתכ איצוה .לצרה יבתכ תירבעל םגרית

 םג היה .(תינמרג) םיליהת רפס לש ירישה הנבמה לע רקחמ

 .אקארקב "דוי רעד" ןותעה לש ולהנמ

 .שיא 17.768 — 1904 תנשב האירקה םלואל ואב ח״ודה יפל 121
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 ־רקלו םילודג םילעפמל הפיאש ונב ררועש ׳הז בגשנ שגר
 יפלכ שפנ טאש ךותמ ,ונלש הירוטסיהה ןמ עבונ ,תונב
 ...ונא ונתמדא לע םעה תייחת םישרוד ונא .היוזב־תוללובתה
 טאה •..ונלש םילאידיאה לשב םינלופה ונילע ומערתי םאה
 דציכ עדנש ידכ ,םכלש הירוטסיהה תא ונתוא םתדמיל אל

 ."?תוריח לע םימחול

 םויקה ןורקעל יעדמ סיסב ןתמ :ויה ןוגריאה לש וידיקפת
 םעה תודלות תרכה •לארשי־ץראב הייחתה ןויערלו ימואלה
 םיסחי םויק .ימואלה שגרה תקמעה .ונושלו ותורפס ,ידוהיה
 ןיב תויראדילוס שגר חותיפ .םידוהי־אל םירבח םעי םיבוט
 ברקב םיימואל םילאידיאל הפטהו תידדה הרזע .םירבחה

 .רעונה

 ףשנ תכירע התיה "רחשה" דוגיאה לש הנושארה הנגפהה
 ,הליהקה אישנ רתיה ןיב ואב הז ףשנל .ז״גרת תנשב הכונח

 םיללובתמה רחסמה תכשל יצעוי ,ץיבורוה ׳ל ר״ד ללובתמה
 קבסול םלזנא :ומאנ .דיביוב ׳סורפ ירצונהו רנטדו רטלפ
 ,לצרה תאמ הכרב יבתכמו םיקרבמ ועיגה .ןוהט ׳י ר״דו

 ,יודנאל ר״ש ר״ד ,םיובנריב ןתנ ר״ד ,הפפיל ר״ד ,ףליר ר״ד
 זע םשור .םייאמדקא םידוגיאמו האימולוקב םינויצה תאמ
 ¬יעצה םיבכמל ארקש ,לזאבמ ןמה ׳פורפה לש ובתכמ השע

 ,ילאיצוסה קדצה תנידמ ,לארשי תנידמ ןעמל םוחלל םיר
 ונתנש ׳ןמה ׳פורפה חיכוה ,םידוהיה קר .םזינאמוההו המדיקה

 ¬ראב קרו ׳תאזכ הנידמ םיקהל םילוכי ,םיאיבנה תא םלועל

 .םיאיבנה ץרא ,םצ
 טעמ דוע" :״טלעוו״ה שיגדה ,תאז הגיגח לע ותבתכב

 ."לופי — םיאצילגה םיללובתמה לש ןורחאה רצבמהו

 הליהקב הסיסתה

 דוע הרבגוה אקארקב ידוהיה רוביצה ברקב וז הסיסת
 —1879) תודחא םינש קר .טנמאלראפל תוריחבה ידי לע

 הנידמה לש טנמאלראפל ריצ רפוס ןועמש יבר היה (1883
 האמה ףוסב ןתינ אל אקארקב ידוהיה רוביצל .האימולוקמ
 ,גרובסלדנמ טרבלא ,םנמא .םירחבנה תיבל ריצ חולשל ט״יה

 הגרוב ריצ םג היה ,אקארקב הליהקה שאר םעפ היהש ימ
 ,(1907—1879) טרופפר דלונרא ר״ד ןכ ומכו (1879—1873)

 םיריצכ וחלשנ אלא ,םריע ירחוב תא וגציי אל םהינש לבא
 ,1897 תנשב דועו .אקארקב היישעתהו רחסמה תכשל םעטמ

 הריחבה תוכז הנתינו םירחובל תישימחה הירוקה המקוהשכ
 יקסנישד יצנגיאב אקארק ידוהי ורחב ,םעה ינומהל םג
 "שדחה י דיגמה" ךכ לע בתכ הינוריאב .טארקומידלאיצוסה

 באז לוכי ךיא תוארל היה םיענ ןויזח" : (13 ןוילג ,1897)
 םירואנ ,םידגנתמ ,םידיסח ךיא ׳ידג םע רמנו שבכ םע רוגל
 ,עורז יבולש וכלי רק אלו םח אל םניא רשא ,ןומהה ינבו

 ,ןוכיתה חירב ךיא ,ונתירב ינב םניאש םע ,ועמשמכ וטושפ
 ונתרזע םא ...הצקה לא הצקה ןמ םחידבי ,יקסנישד אוה
 תאז ,טרפב יקסנישדמו ללכב םיטארקומידלאיצוסהמ חמצת

 ."ואובי םימי ונל ודיגי
 םיטארקומידלאיצוסב בובלו אקארק ידוהי לש םתכימת

 ,הלוצאה ינבמ ויהש ,היצילאגב םיטילשה תאנש תא הררוע

 םיתסומה םינומהה וכרעש ,תוערפה ןמ ןיע ומילעה ןכלו
 תופקתההשכ קר .תיזכרמהו תיחרזמה היצילאגב םידוהיב
 יוכידל אבצה חלשנ ׳םילודגה םינודאה תוזוחאל םג ורבע

 .םיערופה

 ¬והיה הרבחה ייחב ולחש ,םייונישלו ולא תוריחבל רשקב

 הנבימ יונישל תופיאש ידוהיה רוביצב ושגרוה ,אקארקב תיד
 שאר ןגס ,ףיקתה תחדהל דוחיבו ריעב תידוהיה הליהקה
 ¬ל ורדחש ,םייטארקומידה תונויערה .אדנל שריה—הליהקה

 םינוקית סינכהל הלשממה דצמ העצההו ידוהיה רוביצה ייח
 לטבל השירדב יוטיב אקארקב ואצמ ,תוליהקל תוריחבב
 רפסמל הריחב תוכז הנתנש ,תוילאירוקה תוריחבה תטיש תא
 םיהובג םיסימ ימלשמל ,יאמדקא ראות ילעב לש טעומ
 תוצובקמ תחא לכ — םיינוניב םיסימ ימלשמלו הליהקל
 ולצינ הזה קוחה תא .הליהקה ירבחמ שילשב הרחב ולא
 ׳םמולש ישנא לע קר םימיאתמ םיסימ וליטהו הליהקה יגיהנמ

 .םיחוטב ויה םהיתולוקש

 ,םידוהיה לכל תווש הריחב תויוכז שרדש ,רוביצה ץחל

 םגיצנ .תוריחבה תטיש רבדב ןודל הליהקה ירבח תא ררוע
 ריהזה םיובנריב הדוהי ןפלחה ןוזוה ילעב םידרחה לש
 ץיבורוה ל״חר ברה ...םיטארקומידלאיצוסה לש ךרדה ינפמ
 םיראותה ילעב תא קר אל הנושארה הצובקב לולכל שרד

 ¬יהקה יניינעמו תדה ןמ םיקוחר ויה ללכ ךרדבש ׳םיימדקאה

 .םימכח ידימלת םג אלא ,הל

 תאטח תישאר" :ולא םילמב ותעד תא עיבה ״דיגמה״ םג
 תדב קלח םהל ןיאש םישנא יכ ,אוה םיבר םימי הזי להקה
 לכ ונתני םדיבו הדעב ולשמי ,הרותה תוצמב הלחנ אלו
 יתמל קר הריחבה טפשמ ...דסחל וא טבשל תדה ינינע
 ¬וה רשאכ עובק םמ הליהקל םימלשמה הדעה ישנאמ רפסמ

 ,םהיחא לככ הליהקה אשמב םיאשונה ,םעה רתיו ,םהילע תש

 םיסימהמ ונניא להקה תוסנכה רקיע אלה ...רוחבל םילוספ
 תורחא תווצממו הוצמ לש הליבטמ ,רשכ רשבמ קר םיעובקה
 וא םעה ןומה ,תולודגה םירעב הלאה תווצמה תא םייקמ ימו
 ישאר קלח רוחבל טפשמה שי הקלחמ לכל ?הדעה ירישע
 לכב םידחא םישנא קר םהש ,הנושארה הקלחמהו ,להקה
 תישילש תא תרחוב ,םהל הרטע רוטקוד יוניכה רשא ,ריע
 ,לודגה םמה ימלשמ ,תינשה הקלחמה םא ...להקה ישאר

 ,םיפסכב פ״כע תוכזה תא םהל ונק ,םישארה תישילש ורחבי

 יכרצ ילכלכמ תא ורחבי יכ םה המ םידחאה םירוטקודה ךא
 בור יכ ריכזהל תאזו ?םירחא םישנאמ רתוי לארשי תד
 םהמ תינהנ הדעה ןיאו ...םמ לכ םימלשמ םניא םירוטקודה

 ¬ממה ונל תתבו .אקארקב אוה הזה בצמה .הטורפ הושב ףא

 גיהננ אל עודמ הריחבה טפשמ תא ןקתל תושר התע הלש
 .(22 ןוילג ,1897) ״תיללכה הריחבה טפשמ תא ונכותב םג

 הבישיבו הדעה ידבכנ תא הבישיל וארק הליהקה ישאר
 ¬לישש ,הלאל םג תישילשה הצובקב הריחב תוכז תתל טלחוה

 טרפ — םיסימה יאמשש ,טלחוה דועו ,הליהקל כ״ר 2 ומ
 ורחביי אלא הדעה ישאר ידי לע דוע ונמתי אל — 10־ל
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 .24־ל עיגה םירחבנה םיאמשה רפסמ .םירחובה להק ידי־לע
 .(23 ןוילג ׳1897)״דיגמה״ב וזה הפיסאה לע רסמש ,בתכה

 רשא ,די יטשופ ,לאיצבק ינב םג יכ ןכתיה" :הלאש גיצה
 ?םירחובה ויהי המה םג ,ונכותב המה םיבר ונבל ןובאדל
 לכ יכ ושרדיו ,םכותמ םישאר הרשע ורחבי חטבל המה
 ,הפוקה ףסכ רתוי ץוחנ המל יכ .םהיניב קלוחת להקה תפוק

 ."?הפוחה תחת םהיתונב תא סינכהל אל םא
 ¬שבו וניחא לאיצבק ינב" :הרעהב ךרועה הנע וז הלאשל
 םהל םירזומ הדעה יכרצ רשא םירוטקודהכ פ״הכל םה ונר
 םרפסמ יפכ א״כ םישאר הרשע ושרדי אל םהו ללכו ללכ
 בותכה םיחתפה לע םיריזחמה םיינעב אל ללכב .םכרעו
 םיתבה ילעב ןיב אל רשא ,הליהקה ישנא בורב א״כ רבדמ
 דע וצר אל וא ונתדעל דחוימ םמ םלשל ולכוי אלו ונמינ
 תסנכהל וליעוי דצה ןמ ךא םהל םיבורק םימעט ינפמ הכ

 ."עובק סמ םימלשמהמ רתי הברה הדעה

 תישאר לעו הליהקה לש םינשוימה הירדס לע הפקתהה
 הדיקפתש ,"םעה תגלפמ" זא המקוה .םינוש םידדצמ הכרענ
 םשב דחוימ ןותע םג עיפוה .להקה דסומב םחלהל היה
 ,(ינמרג ויצחו ינלופ ויצח) 0£!-6<:1ו1:181<€11: — 8קז2ו״16<111ז״0^
 יקיצשילאזמ קידצה לש ונב) גרבנכייר עטנ םייח וכרועש
 קדצל םוחלל ומצעל הרטמ עבק (רמסוק הירא םחנמ ׳ר
 ¬יהקה ידי־לע ןידל עבתנ אוה .תותיחשמ תודסומה רוהיטלו
 ולצינ םימשיטנאה .םימי העברא ךשמב ררבתנ וטפשמו הל
 לע בותכל ובריהו ןינעה רוריב תעשב הלעוהש רמוחה תא
 חיטבה גרבנכיירו וסייפתנ םידדצהש דע ,"תידוהיה המהוזה"
 אלא ,םלוכ הליהקה ישארל אל התיה וירמאמב ותנווכש

 .(אדנל שריה) הז דסומב היחה חורה אוהש ,םהמ דחאל
 .הליהקב הררשש תופיקתה תא השק רקיב "דיגמה" םג

 ¬יתוליהקב ןוטלשהו עורז ילעב תויהל ונישאר וניכסה ןכסה"

 םהל ׳םה םתושר ל״ר דיחיה תושרל םהל .דתיה הדעה •םה
 םה םבצמ ןסוחו םרשע ...עומשל הליהקה ישנאלו תווצל

 .(49 ןוילג ,1897)״הפוח םהיאטח לכ לע

 לש היצילאוקה ידיב ראשנ אקארק תליהקב ןוטלשה לבא
 ¬רזב ובשחתה אלש ,םינרמשה ירישע םע דחיב םיללובתמה
 (1904) ץיברוה ןואיל ר״ד לש ותומ רחאל .םישדחה םימ
 םליט לאומש ר״דה םיללובתמה גיצנ הליהקה שארכ רחבנ

(1862—1937). 

 לכו וללה תויעבה לכש ,קלח םג היה אקארק ידוהי ןיב
 ¬תהה .ויניעב םיכחוגמ ויה תידוהיה הרבחה ךותב םיעוריאה
 זע חוכ ותוא דוע הל היה אל ,םנמא .תוריפ האשנ תוללוב
 תטישפ .עיפשהל הפיסוה הדמתהה חוכב ךא ,םינפלמכ ףחוסו
 וכישמה וטיגה יבזוע תיברמ .םיטעמל קר התלגתנ הלגר

 תינמרגה וא תינלופה הפשב .הרזה תוברתה םלועב עמטיהל
 .םהב המעפ הרישה חורש ,הלא םהיתושגרל יוטיב ואצמ
 דלופואיל הדוהי לארשי ר״ד ׳יאקארקה ידוהיה בתכ תינלופב
 תוריצי תא םגרית תינלופל ,ולש תומארדה תא !23 ףמאק

 והזחמ ,רכז ימלוע םוסריסל .יאזחמ .אקארק דילי .1912-1880 123

 וז הפשב ,!24 רסיז יצנגיא ןידה ךרוע גרבדנירטסו ןסביא
 המלש רקבמה תורפסב םיקימעמה וירקחמ תא םסריפ
 םלהליוו םימחולה םיללובתמה גיהנמ דיל .!25 קאל בלסינטס
 יגוח תא ךושמל הצרש ,126 רקה (לאומש) לימא דמע ןאמדלפ
 םינויצה ויה וירבדל הבושתכ .םזילאיצוסל םידוהיה ויניזאמ
 ¬איצוס ןיאו תונויצל םזילאיצוס ןיב הריתס ןיאש ,םיחיכומ

 .םידוהיה דבלמ תוימואלב םימחלנה םיטסיל

 ידוהיה רוביצב ןוטלשה לע יטילופה קבאמה

 הדמע טוקנל הצלאנ היצילאגב הכלהו הרבגש תונויצה
 ¬ופה רובצל ונסחי" רמאמב .תידוהי־אלה היסולכואה יפלכ
 אוה העימטה ןויערש העשב ,םויה" :"דוחסוו״ה בתכ "ינל
 ¬פמכ ,תוינלופה תוגלפמהש העשב ,העקפתהש ןובס תעובכ
 ,ןתינכתמ יולגב ונתוא תקחומ ,תימואלה היטארקומידה תגל
 תמחלמל הפונת תמחלממ תגסל תחרכומ תוללובתההש העשב
 תא תויביטקייבואבו טקשב ראבל ונא םילוכי םויה ,ןגמ
 תטישפו (העימטה תמסיס) וזה המסיסה תווהתה תוביס
 םיארונ םייוניע ידוהיה םעה לבס ךכ םשל אל ...הלגר
 ךותב וירחא ןמיס ריאשהל ילבמ כ״חא עבטיש ,תופידרו
 םימלג קרו ךא תויהל םיצור ונא ןיא ...םירחאה םימעה םי
 תובורק םיתעל ונב ושמתשהש ,םינלופה םיאנידמה ידיב
 ¬ית אל םהיתואצותש ,םישעמ תושעל ,תיחרזמה היצילאגב

 ."םה םהישאר לע הנלופ

 תא םימישאמ" :ןותע ותוא בתכ (39 ןוילג) 1904 תנשב
 ידיב תויוכמסה זוכיר) םזילארטנצל םיטונ םהש םידוהיה
 .(תוימוקמה תולשממה ןובשח לע ,הניווב תיזכרמה הלשממה
 ,העודי הדימב תקדוצ איהש יולגב םינוע ונא וז המשאה לע

 ־ואב וננוצר־יא ססבתמ ונילא םינלופה םיאנידמה םחי לעו

 תנשמ תיסורה הכפהמה עקר לע ,״^1:2^^0111״ ״ברע*

 ךשמב .תיניסל וליפא ,תובר תונוישלל םגרות הז הזחמ .1905

 ,הפוריאב רתויב תודבוכמה תומיבה לע הזחמה גצוה תודחא םינש

 ."הדיסחה* ,"הנינ" דלש תומרדה םג וגצוה ןילופב .ןיסבו םירצמב

 .הספדנ אל ולש תחא המרד ףא ."קנעה" המרדה הראשנ ונובזעב

 גרבדנירטס ,ןסביא ימוגרת דבלמ .אקארקמ ןיד־ךרוע .1903—1870 124

 תנשב .תיתרבחה הלכלכה חטשב םירקחמ םסריפ ,תינלופל םירחאו

 שידיי ןושל לע םירמאמ תרדיס ס]02ץ2מג ־ב םסריפ 1890

 ¬רווה "טילעארזיא״ב וקתעוה םירמאמה .ישידייה ןורטאיתה לעו

 ןותע לש ילרטאית רקבמ םג .דיה .סיפדתב ואצי ךכ רחאו יאש

 .בובלב ינאלופ

 ןילופ* תפוקתב רתויב םיבושחה םירקבמה דחא .1909—1876 125

 יקסנאיפסיו תריצי לע םה רתויב םיבושחה וירקחמ ."הריעצה

 ,לאדגטס ,דרגקרוק לש םהיבתכ תינלופל םגרית .יקסבשיבישפו

 .םירחאו רטפ ,ןטנומ

 ."דושפנ* םנותע ךרוע .ם.פ.פה יגיהגממ .רמומ .1934—1875 126

 איצוה .יקסבוזוזבו יקסנאיפסיוו לע םייתורפס םירקחמ םסריפ

 -יסו ,א לש םירישה תא ,ץיבקצימל "םימעה תמב* תא ודוביעב

 .םזילאיצוסה תודלותל םירקחמ בתכ .יקסבל
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 תוחוכה ושמתשה אל םנוטלשבו םתואמצעב ...הימונוט
 תובורק םיתעל ךא ,ונתבוטל םלועמ הנידמב םיעירכמה

 ,"ונתערל ןהב ושמתשה

 הזבש ינמודמכ" : (42 ׳לג)הז ינויצ ןותע בתכ 1906 תנשבו
 ראשיהל םיארי ונא :םידוהיה לש םתשגרה תא קוידב רוסמא

 ."ינלופה טנמאלראפה םע קר ץראב

 קפס ןיא" :ןותעה בתכ "םידוהיהו הימונוטואה" רמאמב
 הנידמה לש יתוברתה בצמב יולת ירמחהו ינחורה ונבצמש
 ןמז דוע היהיו םויכ אוה יאצילאגה טנמאלראפה .היגיצנו

 ¬ולקסקא ,םירנויצקאירו םיליצא לש טנמאלראפ דיתעב בר

 היטרקורויבה לע רמול שי המו ...םגו ,האג ,ימשיטנאו יביס
 ."תימונוטואה

 הגיגח הכרענ ,1831 תנשמ ינלופה דרמל םינש 75 תאלמב
 םידוהי תצובק הכרע הגיגחה תעשב .בובלב םירואנה לכיהב
 ־ותעה ."הוקתה" תא רישל ולחה םיפסאנה .הנגפה םיימואל
 המישאהב ,םינויצה לע הפירח הפקתהב האצי תינלופה תונ
 ¬ויצה הגלפמה דעוו ריהצה הבושתכ .םינלופל האנשב םתוא

 הנכוה הנגפההש ,רבדב תמא ןיא" :תיחרזמה היצילאגב תינ
 הגלפמ רותב ...תיארחאה תינויצה הלהנהה ידי לע הכרענו
 לש םיימואלה םילאידיאל הקומע הנבה ונל שי תימואל
 ונכותב םיימואלה תושגרה חותיפב םיאור ונאו ,םירחא םימע
 רוביצה ןימאי ...ןוילעו בגשנ לאידיא םירחא םימע ךותבו
 ןמ ץוח ,לכה ונעמל בירקהל םינכומ ונאש (ינלופה) הזה
 ,ידוהיה ויניעב בוטה :ותעדב םויה לוקשיו ונלש תוימואלה

 וא ,וז ץראב םיינויח םיקסע יפלאב ידוהי רותב רושקה
 םעה לצא ומצעל הסחמ שקבמ ומע ינבל דוגינבש ,ידוהי

 ואנוש וניא ידוהיה םעה יכ ,וחכוויי — וניבי םאו ...ינלופה
 םיצור ונא ץראה יחרזא תרותב יכ ...ינלופה םעה לש
 ,םידוהי םיחרזאכ לבא !ץראה תבוטל הדובעב ףתתשהל

 לכיהב תוערואמהש ,ונימאיו !הנידמה ינב ראשל םיוושה
 דגנ םא יכ ,תינלופה תימואלה הגיגחה דגנ םינווכמ• ויה אל

 ,"תידוהיה תוללובתהה

 תיבב תוריחבה תטישב םייונישה ץינע ןודנ 1906 תנשב
 הירוק תריצי שורדל םינויצה ולחה זא .הניווב םירחבנה
 לש עובק רפסמ חלשתש ,תדחוימ תידוהי (תוריחב תדיחי)
 וריבסהו היצילאג לכב ורבע םיינויצה םינלמעותה •םיריצ
 וחתפיש ,םיידוהי םיגיצנ תריחבב ךרוצה תא ידוהיה רוביצל
 ¬יהנמ ידיב רמוחכ ויהי אלו םידוהיה תבוטל תידוהי תוינידמ

 העונתה יגפמ ודחפ םיללובתמה יגיהנמ .םירחא םימע יג
 ,העונתה תוטשפתה תא בכעל ידכ .הלדגו הכלהש תינויצה

 םינויצה וררועש ,תואחמה לג לע קיב לימא ר״דה עיבצה
 רסמ קיב ר״דה .ול ארק אוהש ,היצילאג תוליהק סוניכ דגנ
 דוסי לע .יטילופ ןויבצ היה םינויצה תלועפלש ,הרטשמל
 םינוש םיינויצ םינוגריא תלועפ עודי ןמזל הרסאנ וז הנשלה
 ילעופ" ידוגיא לכו ,"רחשה" ,"תודחא" םכותב — היצילאגב
 ,קיב ר״דה תמ םואתפ .אקארקב .דתיה םתלהנהש — ״ןויצ

 ,םיאולימה תוריחבל .הניווב םירחבנה תיבב ריצ היהש

 םינויצה וחלש ,בושטולז־ידורב זוחמב םייקתהל ויה תודיתעש

 עשוהי ר״דה זא איצוהש ,זורכב .דנאטש ףלודא תא דמעומכ
 ¬ימל תאנוש הניא תונויצהש ,ועד" :רמאנ ,אקארקמ ןוהט

 .תימצע הלפשהל הזב איה ,תודבע תאנוש קר איה .והש

 ,םייחל ,הלואגל םיפאושה םימעה לכל הנמאנ הדידי איה לבא

 ."ותושרתשהו ימואלה םמויק סוסיבל

 ,םידוהיה םיריצה" :וזורכב בתכ רכיורטש ונב ריצהו

 יקסע לע ןגהל םילוכי םניא ,"ינלופה גוח״ל תודות ורחבנש
 גוח״ב םיתרשמה ,וללה םיגיצנה לכל זובו הפרח ...םמע
 ןוצר םע תובשחתהב ,םמע תא רוכמל םינכומו׳ ,"ינלופה
 ,אנ ורכז .םהל הפונח ךותמו תוריחבה תודעוו םעו םיגיהנמה

 לע םותחל ונאמ "ינלופה גוחה" ירבח ,"םידוהיה" םיריצהש
 ררוצ) רגאול ר״דה דגנ תנווכמ התיהש ,ילש אתליאשה
 תאז תושעל ול רוסאש ,ריעה ל״ז קיב ר״דהו (עודי לארשי

 .127 ״םיכסי אל םלועל הזו ״ינלופה גוח״ה תמכסה ילב

 ¬שת ינויצ תריחב" :םייא ״הקסלופ ובולס״ ינלופה ןותעה

 איבת אלא תימשיטנאה הלומעתה תרבגהל המסיס קר אל שמ
 שי ...היצילאג ידוהי יבגל תינלופה תוינידמה תניחבל םג
 יונש איבהל ץלאי (ינויצ תריחב)הזה רבדהש ,ךכל בל םישל
 םלשת איהו תידוהיה היסולכואל ינלופה רוביצה לש וסחיב

 ."םינויצה לש םנוחצנ דעב הנושארו שארב

 דנאטש ףלודא םינויצה לש םדמעומ לביק ןכ יפ לע ףא
 .תולוקה לש 30%

 הביסמ םג תיחרכה .דתיה םידוהיה לש תיאמצעה תוינידמה
 םידוהיה לש םהיתולוק תועצמאב תוכזל וצר םינלופה .תרחא
 לש םתוברקתהב ואר םיניארקואהו םיניארקואה לע תונוילעב
 ־ילאגה טנמאלראפב .םדגנ תנווכמ הלועפ םינלופל םידוהיה
 וננה" :הלאה םירבדכ םיניארקואה םיריצה דחא רמא יאצ
 ךא ,תאז םיעדוי ונא .ינוע ייח יח ידוהיה ןומההש ׳םידומ
 ¬ממ — ףתושמה בייואה הזה רבדב םשאש ,כ״ג םיעדוי ונא

 םידוהיל אקודש ,םיעבוק וננה תאז לכב .ןילופ יליצא תלש
 םידבעכ םמצע תא זרכמ הז ,דמל ,אל םאש .יחכונה בצמב בוט

 ונא ז םהמע דחי תוריחבל םיכלוה םגהו ןילופ יליצא םתואל
 םידוהיהו ׳אבהל םג היהי ךכ םאש ,יבמופב עידוהל םיחרכומ
 םעה תמקנ היהת הארונ — תוריחבל םינודאה םע וכלי

 ."םידוהיה לע ילכלכ םרח תמקנ ,יניארקואה

 תנשב ךרעיהל ודמע םירחבנה תיבל תויללכה תוריחבה
 הדסונ ובו ינויצ סוניכ אקארקב ךרענ 1906 תנשב דוע .1907
 ירעב ורזיח םיינויצה םינלמעותה .תימואלה תידוהיה הגלפמה
 םינלופה םיליצאה דגנ המחלמ ולהינו היתורייעבו היצילאג
 ¬לופה הגלפמה םע הזוח ושע םינויצה .ינלופה םעה דגנ אלו

 ךומתל ובייחתה וב ,ךויצ ילעופ" םעו תיטסילאיצוסה תינ
 דצמ הכימת תרומת בובלב יטסילאיצוסה ינלופה דמעומב
 עיגהשכ ,תמאבו — וזוחמב דנאטש ףלודאב םיטסילאיצוסה
 גיהנמו דיגנה ,ידוהיה ןיב תוריחבב הערכהה דעומ בובלב
 ¬איצוסה דמעומ ןיבל ץיבורוה הקלמש לאומש םיללובתמה

 ,רחבנ הזו טסילאיצוסכ םינויצה וכמת —םינלופה םיטסיל

 .34 ןוילג ,1906 \5׳$<:116<ג 127
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 ורחב םידוהיהש ,אקארקב ןכ ינפל תודחא םינש הרקש םשכ
 םיינלופה םינרמשה גיצנב אלו רטטור יטארקומידה דמעומב

 .ץיבורוה ןואיל ר״דה הליהקה שאר ,ידוהיה —
 ־אגב הלאה תוריזב ינויצה קבאמה שארב םידמועה דחא
 ישארמ ,!28 אדנל לאפר לואש ר״ד אקארק שיא היה היציל
 ידוהי האלה" םשב תרבוח זא איצוה אוה .ונמזב םינויצה
 לע הפירח תרוקיב חתמ הבו ,(1907 הינדו ,תינמרג) ״רצחה
 םידוהיה יגיצנ תויהל םיכוז הב ,היצילאגב םיררושה םיאנתה
 םייטילופ םינתפאש" .םייוגה יתרשמ תויהל םינכומה ,הלא קר
 םכמתסהבו ,ידוהיה םעה שארב וצפק ,עצב יבהוא ,םיזבנו

 תורטמל םנוטלש תא םה םילצנמ ,סרפ ילבקמ ,םיתרשמ לע
 ¬עולש ,ידוהיה םעהמ םויקה תוכז תא םיענומש ,םה .תויטרפ
 םהל ןיאו ולש םילאידיאה יבגל םירזכ םידמועש ,ותפשל םיג
 םיידוהיה םיטדנמה תא םהל וספת םה ,ותא ףתושמ רבד םוש
 ־יקימסמ םירותדו תיבלכ העינכ ,דחוש ידי לע טנמאלראפל
 תא םינלופה םידיקפה םיחירכמ דציכ הארה אוה ."םיגפ
 הלוצאה ידמעומ דעב עיבצהל תופידרבו םימויאב םידוהיה

 םידוהי 6) םיטעומה םידוהיה לש םהידי ויה דציכו ,תינלופה
 ־אגב םידוהיה זוחאש יפ לע ףא היצילאגמ םיריצ 106 ןיב
 בולק״ה תדוקפ יפל ורחבנש ,(11.09% היה היציל
 ןכש ,םהיחא תויוכז לע םחליהל ולכי אלו תורושק ,"ינלופה
 תוינידמ ול התיהש ,"ינלופה בולק״ה תוארוהב םירושק ויה
 לש םנרק תא םירהל תניינועמ .דתיה אלש ,תוינידמ ׳ולשמ
 הלעה ךכיפל .והשימ תא זיגרהל אלש ידכב ,היצילאג ידוהי

 ¬לופה בולק״ה רמאי המ לאשנ אנ לא" :האבה הנקסמה תא

 םרה םה םהלש חבשה ירבד •ונתוגהנתהל ותונותעו "ינ
 ןעמל רשפאש המ לכ תושעל איה ונתוכזו ונתבוח .ונליבשב
 םינכשה (םינתורהו םינלופה) םימעה ינש לש םיסרטניאה

 .תוגלפמה אלו םימעה —

 םהב ןיאש) תיחרזמה היצילאג לש הריחבה תוזוחמ 17־ב
 ¬וקמב ידוהיה רחובה לש ותבוח (ימואל ידוהיב רוחבל הוקת

 תיטארקומידלאיצוסה וא תיממעה תינלופה הגלפמה םהב ,תומ
 רחאה ילקירלקה וא ילותאקה זכרמה תגלפמל דגנמ תדמוע

 ."םישפחהו םימדקתמה םידמעומה דעב עיבצהל —
 יפכ ,היצילאגב םידוהיה םיימואלה לש יטילופה עצמה
 םידוהיל יטילופ תויוכז ןורוש :היה ,אדנל ידי־לע חסונש
 ¬צוס הגאד !םואלכ םידוהיל ימואל תויוכז ןויווש !םיחרזאכ

 .םידוהיה םילעופה ינומהל תילאי
 היצילאגב .םינויצל לודג ןוחצנ ויה הלאה תוריחבה תואצות
 רלהאמ רוטרא ר״ד ,(ידורבמ)דנאטש ףלודא :םהיגיצנ ורחבנ

 ןיד ךרוע .אדנל לואש ברה יאצאצמ .אקארק דילי .1942—1870 128

 .הניווב םינברל שרדמה תיבב ןילופב םידוהיה תודלותל הצרמו

 יקוליח לגרל .016 י3?611 תינויצה המבה לש ןושארה ךרועה

 תא ךרעו דסיי .תינויצה העונתה תא בזע לצרה ןיבל וניב תועד

 1461x6 ןועובשה תאו ״רעסייברא עשידיי רעד. ינויצה ןוחריה

 5111ז!מ 11011 רפסב הלעה ויתונורכז .14211008126111108

 .הקירמאב תמ . 01206 *״י 21001501115

 ־וינשרומ) לבאג ׳ה ר״דו (הלבובמרט ,בוקטרושט ,בונזדובמ)
 הדירחה דחוימב •העזעדזנ תינלופה תונותעה .(הציהדופ־קיצב
 תוריחבה רחא .יכ׳צ ידוהי היהש ,רלהאמ לש ותריחב התוא

 .םלועב ןושארה ידוהיה ירטנמאלראפה בולקה דסונ הלאה
 רחבנש ,רכיורטש ר״דה םג םירכזנה דבלמ םנכנ הז בולקל

 .ץיבונרשטב

 ךא ,םדמעומ תא הלא תוריחבל וגיצה אקארק ינויצ םג
 .ישעמ ךרע תלעב הלועפ רשאמ הנגפה רתוי התיה וז
 .תנגרואמ ,תינומה העונת אקארקב .דתיה אל דוע תונויצה
 .תובחרה תובכשה ךותל הרידח לש ךילהתב .דתיה איה
 .תיברעמה היצילאגב העונתה זכרמ הגרדהב התשענ אקארק
 הניוול בובל ןיב ךרדה עצמאב — יפארגואיגה הבצמ ללגב
 תוימואל תויורדתסהל םיסוניכ םוקמ אקארק הכפה —
 ,דמולה רעונה הב זכרתה תיאטיסרבינוא ריע התויהמ .תונוש
 תורדתסהה ןולשכ םג .העונתב היחה חורה ךכ רחא היהש
 ¬חמ" הבשומה לוסיח רחא) הכומסה בונראטב "ןויצ תבהא"
 היצילאגב אקארק לש התיילעל םרג (לארשי־ץראב "םיינ
 ,1901 תנשב היצילאג ינויצ לש יצראה סוניכב .תיברעמה
 .תיברעמה היצילאגב העונתה זכרמכ אקארק העבקנ
 ינחורהו ילכלכה בצמה■ לע ץלאמ ׳ד ר״דה הצריה .דז, סוניכב
 ,תורדתסהה תלועפמ ח״וד רסמנ ,היצילאג ידוהי לש דוריה

 םישל ךייר ׳ל ר״דה עבת םהבש ,םירעוס םיחוכיוו ומייקתה
 ר״דהו הנידמה ידוהי לש תוינידמהו הלכלכה תולאשל בל
 תוטלחה תודוסי לע תורדתסהה תא ןגראל ארק הדיורב ׳מ
 תא םולהתש ,תילאירה תוינידמל בל תמושת ךותמ לזאב
 דעווה גיצנ לש ותודגנתה תורמל .היצילאג תודהי יכרצ
 ומואנ תורמל ,היצילאג לש תיתורדתסה הימונוטואל יצראה
 תורמלו ,תיצראה הקיטילופל תורכמתהה דגנ רבוב ׳מ לש
 ןיב תודמעמה ילדבה יכ חיכוהש ,רביירש ד״א לש ויתורהזא
 עצמ תריצי ורשפאי אלו םיימינפ םיכוסכסל ואיבי םידוהיה

 — דוריפל איבהל לולעש רבד ,תיצראה תוינידמב דיחא
 :האבה הטלחהה סוניכב הלבקתנ

 ,לזאב תינכתב םיכמותה ׳היצילאגב םיינויצה םינוגריאה

 ־ילאגה םינוגריאה ."ןויצ תדוגא" תירטסואה הדוגאל וסנכיי
 יכרצל .בובלב היהי וזכרמש ללוכ יצרא דעוו וביכרי םייאצ
 ־שפ ׳אקארק ,בובל :תוזוחמל הנידמה תא םיקלחמ הלומעת
 ידעוו .לופונראטו האימולוק ,בובלסינאטס ׳שטיבוהורד ,לשימ
 יצראה דעוול םיימוקמה םינוגריאה ןיב וכוותי תוזוחמה
 ¬לחה .תילכלכו תיתוברת הימונוטוא םהל אהת ךא ,יזכרמה

 אלש ידכב .יצראה דעווה רושיאל תוקוקז הנייהת םהיתוט
 תולאשב תונפל היהי ךירצ ,םינויצה ןיב תועד יקוליח ווהתי

 .יזוחמה דעווה תמכסהב טילחיש ,יצראה דעוול תוינידמ
 תיברעמה היצילאגל יזוחמה דעווה אקארקב רצונ הככ
 ןכמ רחאל הנש ךא .רסאוודלוג קיבדול ר״דה דמעוה ושארבו
 ־ישנב םישדח תוזוחמ ורצונ .היצילאג לש התולדבתה הלטוב
 ,1902 תנשב וקסלייבב ירטסואה סוניכב .הניוו לש התוא
 אקארק הרשוא םש םג לבא ,םישדח תוזוחמ ידעוו ורצונ
 ןושארה יזוחמה דעווה ירבח .תיברעמה היצילאג זכרמכ



 תידרחה תודהיה יגיהנממ גיצניג לכימ



 ,אפור ,רגניטא ףסוי ר״ד
 תיאקרקה הטיסרבינואה רוספורפ

 יאצילגה םייסל ריצ ,ןוסלמז ןועמש ר״ד
 אקארקב הליהקה אישנ

 1831 תנשב ינלופה דרמב םיפתתשממ ,רבו יצירואמ אקארקב "לפמט״ב ןושארה ףיטמה ,ץיבוקנאד ןועמש ר״ד
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 ,ןגס ץלפ יניס ,אישנ — רסאוודלוג ׳ל ר״ד ויה אקארקב
 ־פלי,ד םייח ר״ד ,םיריכזמ — רסיר לואפו פוריס יבצ ר״ד
 — דניורפרהל לאכימ ר״ד ,טדנב ׳ה ׳רבזג — !29 ןיטש

 :תואבה תוקלחמב הקלחתה אקאדק זוחמב הדובעה .םירבח

 ,הלכלכ (4 ,םיפסכ (3 ,ןוגראו הלומעת (2 ,תורפסו תונותע (1

 .הקיטסיטאטס (5

 קנאבה תוינמ תצפהל ביבסמ זא הזכרתה אקארקב הדובעה
 םייח ר״דה ולהינ וז הלועפ .דסוויהל דמעש ,ילאינולוקה
 ,ח״ודה יפל .130 ץיבורדנסכלא (דנומגיז) יניסו ןיטשפליה

 זוחמב ופסאנ ,ישילשה יצראה סוניכב ץיבורדנסכלא רסמש
 דעווה יגיצנ .הזה קנאבה תבוטל םירתכ 100.000 אקארק
 ¬תמה לש םתודגנתה ףא לע םזוחמב םיפינס ומיקה יזוחמה

 ¬סה רפסמ .תורייעבו םירעבש םיינוציקה םינרמשהו םיללוב

 תופיסא וכרענ .1904 תנשב 27־ל 1903 תנשב 8־מ הלע םיפינ
 תירבעה הפשה דומילל םיסרוק ,םייתוגמא םיפשנ ,הלומעת
 הרזע השגוה ,תורבוח ,םיזורכ ואצוה ,תויסנמיג ידימלתל
 .תינויצ הלועפ התשענ םידרחה ןיב םג .הינמורו היסור יטילפל

 ,(גרוברהב בר ךכ רחא) ןרהא ׳ר לש ונב ,םוקרמ המלש

 ,"רדה ץע ירפ" םשב םינבר יבתכמ ץבוק רואל איצוה

 הלע םילקושה רפסמ .לארשי־ץרא יגורתאב שומישל הלומעת
 תנשב .(866־ל םילקוש 615־מ) 1904 דע 1903 תנשמ 40%־ב
 .34־ל אקארק זוחמב םיינויצה םינוגריאה רפסמ עיגה 1906

 *יגמ האצותכ .תורדתסהה ןמ זא וקחרוה םיטסילאירוטירטה

 זוחמה תא קלחל הנש התואב טלחוה ,העונתה לש הלוד
 .ץנוס־יבוג ,בושת ,בובראט ,אקארק :םירוזיא 4־ל יאקארקה

 םיגוחה לכב תינויצה העונתה לש התעפשה לודיגל תודע
 ,תיאקארקה הליהקה אישנ יכ ,הדבועה תשמשמ םיידוהיה

 םימוחנת קרבמ חלש ,ץיברוה ׳ל ר״ד םיללובתמה שאר
 םע לכ םע ףתתשמ יננה יתושגר קמועמ" :לצרה לש ותומב
 ,המואה ינבב לודגה לש םדקומה ותומ לע רעצב לארשי

 םילאידיאל ויתוחוכ בטימ תאו וייח תא החלצהב שידקהש
 ."דעל לארשיב הכרבל היהי ומש .המואה לש םייחצנה

 ¬ובתמה גיהנמו בובלב הליהקה אישנ ,קיב לימא ר״דהו

 לביל ׳ר ברה לש ויונימ לגרל אשנש ,םואנב רמא ,םילל
 תא םישגהל חילצנ םא וליפאו" :בובל ריעה ברל הדיורב
 אל זא םג ,תידוהי תיאמצע הנידמ דסיינו ונלש םילאידיאה
 תושידחה תונושלה לש תקיודמ העידי ילב םייקתהל לכונ

 ."ןמזה תוברתו
 אדנל ביל אטיב ,םינומהה בלב רועינש ׳שדחה שגרה תא
 ־רתה םלועה יחרזא תויהל םיצור ונא" :״דוחסוו״ב ורמאמב
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 ־תהלש ,אקארקב תירבעה היסנמיגה הארקנ ומש לע .תיברעמה

 תינויצה תורדתסהה אישנ היה .ויתוחוכ תא שידקה התוחתפ

 הליב היינשה םלועה תמחלמ תא .היזלשו תיברעמה היצילאגב

 .ביבא־לתב רטפנ .זוכיר תונחמב

 לופיטל הרבהה שאר ,ריעב םילודגה םינבדנה דחא ,ינויצ ןקסע 130

 .(1946)ביבא־לתב רטפנ .םתוימ רעונב

 תוברתה תמקהב הלועפ ףתשל םיצור ונא .םידוהיכ יתוב
 ."םידוהי רותב — םיקחשל תאשנתמה ,השדחה הלודגה

 לש תינושלהו תיתרבחה ,תיתוברתה תולדבתהה תאפמ
 ־אגב תיטסילאיצוסה העונתה הלקתנ ,ידוהיה ןויראטילורפה
 תנשב דוע .םידוהיה ןיב הנויער תצפהב םיבר םיישקב היציל
 ץיבקזוק ןאי עגנ ,לשימשפבש יטסילאיצוסה סרגנוקב ,1897
 .םידוהיל תודחוימ תויטסילאיצוס תודוגא ןוגריא תלאשב

 ¬תה אל הלא ךא ,"טיקכילרדורב" תורבח זא ודסונ ךכ םשל

 םינשב) היצילאגב םידוהיה םילעופה תודוגא יסוניכב .וחתפ
 םידוהיה םילעופה תעונת תולדבתה דגנ טלחוה (1903 ,1899
 תודוסי אלל תולגב תידוהי הימונוטוא לע תונויער .הנידמב
 ףלודור יאנותיעה ידי־לע רקיעב זא ולעוה ,םיילאירוטירט
 ימ תופירחב אצי וז העונת דגנ .(םוקיטפוניס) רגנירפש
 ,דנאמאיד ןמרה ר״ד ,בובלב ימואל־ידוהי םחול םינפל היהש

 הז ןיינעב תוחיתמה •תידוהיה תולדבתהה תא חינזהל שרדש
 דחאב "יגנזדוצ דיירוק" ןותעה ריכה רשאכש ,הבר הכ ,דתיה
 ר״דה רטפתה ,םידוהיה לש תיתוברתה םתואמצעב וירמאממ
 לש תימואלניבה תוריכזמב םינלופה גיצנ תמהמ דנאמאיד

 .םילעופה
 רשיא תיטסילאיצוסה תינלופה הגלפמה לש לעופה־דעווה
 הלומעת םשלש ,יאנתב היצילאגב םילעופה תעונת תודחא
 .םידחממ םיידוהי םיגוח הגלפמב םיקהל רתומ םידוהיה ןיב

 אקארקב איצוהל ולחהו בובלבו אקארקב ורצונ הלאכ םיגוח
 ־גיבור סקאמ לש ותכירעב "גנוטייצרעטייברא עשידיי״ה תא

 431 ץיטש

 ידוהיה רוביצב תושדחה תוגלפמה

 םילעופה יגוחב הבר ,דתיה היחת,ד תעונת תעפשה םג ךא
 ¬ויצה ירחא וטנ אלש ,םילעופ לש בר רפסמ אצמנ .םידוהיה

 1905 יאמב דחאב .תימואלה םתואמצע תרבה ושרד ךא ,תונ

 םה .תדרפנ הכולהתב הלאה םידוהיה םיטסילאיצוסה וכלה
 .םיטסיניבוש אלו ונא םיטסילנויצאנ אל" :זורכ זא ואיצוה

 .הקבאמב ידמעמה חורה לע ונממ רתוי הרמש אל העונת םוש

 התויה לשב ,תונויצב ונממ רתוי המחלנ אל העונת םוש
 ,תוימואל תוינכתב םיצור ונא ןיא .תידוהיה תונגרובה תעונת

 ,םינלופל ,םינמרגל המודב ימואל ןוגריא קר םיצור ונא

 םינתחל ולייפא שי הזכ ןוגריא .םיימורדה םיוואלסל ,םיכ׳צל
 ¬סילאיצוסה תידוהיה הגלפמה הרצונ ךכ ."ןיא םידוהיל קרו
 ־צוס רעד" ידוהי ןותע איצוהל הלחהש ,(2.?.5.) תיט
 .(1919—1880) רקנ עשוהי לש ותכירעב ,״טארקומדלאי
 ,135םורב בקעי ר״ד ,132 ןמסורג קירנה :ודמע הגלפמה שארב

 ברה לש ודכנ ,קסיבוקלוומ ברה לש ונב .1876 תנשב דלונ 131

 .םילעופה תעונת תייעב לע תורבוח רבחמו יאנותיע ,ץיטימסמ

 /׳טארקזמהלאיצאס רעד״ב ףתתשה .1882 תנשב אקארקב דלונ 132

 "היצילאגב םזידנובה״ו (1905)״זן,ד המ וניתושירד״ תורבוח איצוה

 תק״טסיטאטסב דבע םש הניווב בשייתה 1908 תנשב .<1906)

 .ה״צילאגב םידוהיה תודלותל םיבושח םירקחמ הז חטשב םסריפו
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 םנמא .!34 רססורג בלסינורבו (1945 רטפנ) רנייפ ןואיל ר״ד
 הגלפמה תא םירחה םינלופה םיטסילאיצוסה תגלפמ דעוו
 תא הרשיא אל תיללכה תירטסואה הביטוקזכאהו תידוהיה
 הצליא תאזה הגלפמה תווהתה לבא ,השדחה הגלפמה םויק
 תודחוימ תוידוהי תויצקס םיקהל םינלופה םיטסילאיצוסה תא

 •דחוימ ידוהי יצרא דעוו םע
 .היתולועפמ הלדח אל תידוהיה תיטסילאיצוסה הגלפמה

 הימונוטוא םידוהיה םיטסילאיצוסה ועבת ,בובלב סרגנוקב
 הלאש ןמז לכ) תוליהקל תוריחבל רשאו ,םידוהיל תיתוברת
 תיעצמא יתלב ,הווש ׳תיללכ הריחב תוכז — (הנמייקתת
 ןאמדלפ םלהליוו בתכ הזה סומלופה םע רשקב .תיאשחו
 תוימואלב הרכהה" :"םכלשו ונלש שפוחה לע" רמאמב
 בשחתנ םא םדקומב וא רחואמב אובתש חרכהה ןמ תידוהיה
 םעפמ םהבו םיבר םינומה שיש ,תערכמה הדבועב ,תואיצמב

 ."תימואל תואמצע תרכה שגר

 רסאנ 1905 תנשב .״ןויצ ילעופ״ל םג היה המוד קבאמ
 הז .בובלב יאמב דחאה תכולהתב ףתתשהל וז הגלפמ לע
 הגלפמה האיצוה הז ערואמ םע רשקב .הירבח תא אכיד אל

 גוחי ידוהיה ןוירטלורפה לכו יאמב דחאה םוי אובי" :זורכ
 םימעהו תוצראה לכ ילעופ םע דחי "ןויצ ילעופ" לגד תחת
 וצראב ימואלה שפוחה גח ,יאמב דחאה — לעופה גח תא
 בר ןמזמ םימייק ויה םיינויצ םילעופ ידוגיא ."תישפחה
 ¬סמה ירזוע דוגיא" בובלב רצונ 1894 תנשב דוע .היצילאגב

 וידירשמ ."ירבעה" ןועובש וד איצוה הז דוגיא ."וינכוסו רח
 יטסילאיצוס־ימואל ןוגריא האמה ףוסב םקוה דוגיאה לש
 רפסמ היה העש התוא) 200־ל עיגה וירבח רפסמש ,"הוחא"
 ?.?.5. ינלופה־יטסילאיצוסה ןוגריאה ירבח — םידוהיה

 ־םיינויצ םינוגרא םימייק ויה אקארקב .(1000 — בובלב
 ,תודבוע ןוגרא — ״תידוהי״ ומכ ,םידחא םיטסילאיצוס

 ןגראל וחילצה םה) םידמלמה ירחע ןוגריא — ךויצ ירזוע״
 .םתדובע ינתונ םידמלמה דגנ (1904) םירזועה לש התיבש
 ,(םירזועה ןוחצנב הרמגנו םידחא תועובש הכשמנ התיבשה
 ינויצ־יטסילאיצוס ןוגריא ,"תוריח" — םילעופ ןוגריא
 רחסמה ירזוע ןוגריא היה םהבש לודגה ."םייאמדקא תצובק"
 לש התיבשה תא היצילאגב הנושארל ןגריאש) "תודחא"
 הממיב תועש 18 םירזועה תקסעה דגנ רחסמה ירזוע
 גישה התיבש לש תועובש רחאו [תלוכמה תויונחב דחוימב]

 1903 תנשב .(תועש 14־מ הלעמל םתקסעהל רוסיאה תא
 טלחוה וב ,היצילאגב רחסמה ירזוע ינוגריא סוניכ םייקתה
 זא הבכרוה .אקארקב "תודחא" ןוגריאה תונוילעב ריכהל

 תודובע םסריסז השראווב הקיטסיטאטסה תקלחמב דבע ךכ רתא
 .תינלופה הקיטסיטאטסה חטשב

 םירקחמו םידוהיה םילעופה תעונת תודלותל תודובע םסריפ 133
 .1941 תנשב ץינמרקב םינמחגה ידי לע חצרנ .טפשמה חטשב

 ,םאונ .אקארקבו הירציוושב דמל .בוכימ דילי .1912—1883 134

 .םיסורה ידי לע רסאנ ."קוואלס" ,*רצלז- :וייוניכ .יאנותיע

 גחובסרטפב תמ .שונא הלוחכ ררחוש

 ךירנה ,רגרבליז הדוהי ,דלוויירפ דרנרב ,רעזיר לואפ :הלהנה
 .יו ןירפלה קחצי ,טנב ךירנה ,ןמלאפ ןאעל ,םארקניל
 רעשידיי רעד" תכרעמ םע הרשקתה וז הלהנה .םיובסונ
 ׳נ ,יקסנלפק ׳ש תכירעב הניווב זא עיפוהש ,"רעטייברא
 ־םיידוהיה םינוגריאה לכ סוניכל הארקו דינרעבא ׳עו הסארג
 רעשידיי רעד" .(1904) אקארקב םייטסילאיצוסה־םיימואלה
 ונושל תא ףילחה תינמרגב זא דע עיפוהש ,"רעטייברא
 ולבקתנ ובו "ןויצ ילעופ" יגיצנ םג ואב סוניכל .שידיאל
 לש דחוימה בצמב תוריכמה ,םארג ןתנ לש דוסיה תונורקע
 תא ומויק תודוסימ דחאכ תולבקמו םידוהיה םילעופה דמעמ
 אלא ,דמעמ תגלפמ אל תונויצב םיאור ונא" .לזאב תינכת
 תאש ,תידוהיה המואה תובכש לכו תודמעמה לכ תוגיצנ
 ."תדחוימ הירוטירט תריצי ידי לע ססבל הצור איה המויק

 םיינויצה םילעופה ידוגיאל יזכרמ ןוגריא םקוה אקארקב
 תלהנה זכרמב •קודה היה זוחמה תלהנה ןיבל וניב רשקהו
 ףסוי ר״דה) אקארק זוחמ גיצנ בשי ימואל־ילעופה ןוגריאה
 ־תילעופה העונתה ינקסעמ ךכ רחא השעגש ,תוילגרמ

 .(תימואלה
 ינוגריא ומקוה אקארקב םיימואלה־םילעופה ןוגריא די לע
 דחוימב ריכזהל שי וז העונתב םינקסעה ןיבו "טנגוי" רעונ

 .ב36 ןאגאז אנכש תאו !35 רעננעק בקעי תא

 רוביצה לע תינויצה העונתה לש תוטלתשהה יכרדמ תחא
 ארקשכ .תוליהקה שוביכ לש המסיסה תמשגהב ,דתיה ידוהיה
 ,בובלב היצילאג תוליהק יגיצנ סוניכל 1900 תנשב קיב ר״דה

 וילאש ,ינויצ בולק ודסייו וז תונמדזה םינויצה ולצינ
 ןוגריא תעב .סוניכל ואבש םיריצ 40 ךותמ םיריצ 29 וסנכנ
 ןושלה תא סינכהל דגאטש ףלודא עבת הלאה תוליהקה יריצ
 תוליהקל תוריחבב .היצילאגב םיידוהיה רפסה יתבל תירבעה
 יוניש (1:ושרד וב ,םעצמ םינויצה ושיגה■ 1901 תנשב בובל
 תקחרה (2 .לכל הריחב תוכז ןתמ ידי לע תוריחבה תטיש
 לוטיב (3 .הליהקה ןמ היטארקוטולפהו םינלופה יתרשמ
 ימולשתכ)םידרחה םעה תלדמ רקיעב םיחקלנה ,ןיפיקע יסימ
 ¬קה (5 .תוסנכהה ןמ םייביסרגורפ םיסימ תגהנה (4 .(הטיחש

 ,םיריעזה םינוונחה לש ילכלכה בצמה רופישל תודסומ תמ
 .םילעופהו הכאלמה ילעב לש

 .הליהקה שוביכ תמחלמל אקארק ינויצ ואצי 1905 תנשב

 תיעצמא יתלבו הווש ,תיללכ תוכז (1 :ויה םהיתועיבת
 ־קה (2 .תילאירוקה הריחבה תטיש לוטיבו הליהקל תוריחבב

 ילעופ" ריכזמב אקארקב לעפ .ץבינביק רפכ דילי .1961—1884 135
 ןואטיב תא אקארקב ךרע 1914—1905 םינשב .הירטסואב ״ןויצ

 ןוישר לביק 1911 תנשב .״רעטייברא רעשידיי רעד״ הגלפמה
 ךרע .לאמש ןויצ ילעופ ישארמ .אקארקב ידוהי ןורטאית לוהינל
 תמ .הקירמאב היה היינשה םלועה תמחלמ ימיב .ךופ דנעגוי יד"

 ."טינשרעווק" תונורכז רפס ריאשה .ביבא־לתב

 .ןילופב לאמש ןויצ ילעופ יגיהנממ .אקארק דילי .1942—1892 136
 ךוניחה תשרב ןקסע .*גנוטייצ־רעטייברא" הנואטב יכרועמ

 .םינמרגה די לע חצרנ .'אשיצ"
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 ,םידוהיה יניינע לע הרימש םשל היצילאג תוליהק דוגיא תמ

 הליהק לש היתוחוכמ הלעמל היהת המישמהש הרקמב
 הליהקב םייולת ויהי לבל ,ןיד־יתבל טלחומ שפוח (3 .תדדוב

 לארשי תודלות ,תירבעה הפשה דומיל תגהנה (4 .תד יניינעב
 תודסומב הכימת (5 .םידוהיל םייתלשממ רפס יתבב ותורפסו
 תוימשיטנאה יגפמ םידוהיה לע הנגה (6 .תוברתל םיימואל
 תופוק ,הדובע שופיחל ךווית תודסומ דוסי (7 .תטשפתמה

 .דועו הוולמ

 .תוריחבב ולשכנ םינויצה
 לש היטארקוטולפה ידיב היה אקארק תליהקב ןוטלשה
 ־ארקב הדסוג תומייקה תוגלפמה דיל .םיללובתמהו םינרמשה

 ר״דה ודמע השארבש ,"םייולת יתלבה" השדח הגלפמ אק
 האיצוהש ,וז הגלפמ .!38 אדנל יצנגיא ר״דהו !37 סורג ףלודא
 תמחלמ תעשב ,1900 תנשב המקוה ,"קינדוגיט" ןותעה תא
 ¬צונה םדקתמה דמעומה ןיב ירטסואה טנמאלראפל תוריחבה

 ןואיל ר״ד םיינלופה םינרמשה דמעומ ןיבל רטטור יר
 ודמע םינויצהו םורג ףלודא ר״ד .הליהקה אישנ ,ץיברוה

 .םימדקתמה דמעומ דצל
 ןויווש ,המלש היטארקומיד העבת "םייולת יתלבה" תגלפמ
 הליהק ,םידוהיה ןיב תידדה הרזע ןוגריא ,ישעמ תויוכז
 םיללובתמב המחלנ איה םג .ידוהיה ןומהה יכרצל גאדתש
 איהו תוטש איה תיטילופ הייעבכ תוללובתהה" יכ ,קומינב
 ...היתונויער תא םישגהל תשקבמ איהשכ ,הקיזמ תכפוה

 היהי זאו ויאנתו ועבט יפל םייח דחא לכל רשפאל ךירצ
 ועדי "םייולת יתלבה" ."תלעותל תונושה תורוצה רשוע
 "יסכת הלאש קר אוה ץראב ינלופה םזילארבילהש ,וניבהו

 בצמה ןמ גשומ םהל ןיא ץראה חרזממ םינודאה" .תיס
 ןכל ,תמייק תיניארקואה הלאשה ןיא אקארקב ...אקארקב
 איה (תימשיטנא תינלופ הגלפמ) םיקדנאה לש תוינידמה
 תופקשה לדבה ילב ,רעונה לכ ...היולג תוימשיטנא ןאכ
 יתלבה לש םתרטמ .(םיללובתמה דגנ)"םדגנ אוה ,תויטילופ
 ודסי םה .םהילע לקהלו םידוהיה ייח תא ןגראל .דתיה םייולת
 םידחא םיתב ריעב המיקהש ,אקארקב םיתב ןיינבל הרבח
 ירטסואה טנמאלראפב .תוינע תוחפשמל תונטק תוריד ינב
 (1907 תנשב אקארקמ ריצל רחבנ) םורג ףלודא ר״ד גישה

 ןרק .הירטסואב: םיתב תיינבב הכימת םשל ןרק תמקה
 הלא ,םינובל תואוולה ונתנש ׳םיקנאבל הבורע השמיש זז
 ויה ,בחר רתוי היה םתוניינעתה ףקיהש "םייולת יתלבה״מ
 הנועבו תעב היה ץלפ ׳ס לשמל) תורחא תוגלפמל םירבח םג

 .(זוחמה לש ינויצה דעווה אישנ־ןגסו "יולת יתלב" תחא
 םידוהיה תנוכש תא הכפה םייטילופה םייחה תוחתפתה

 לעו הלכלכה חטשב תודובע ם&ריפ .ןיד ךרוע .1936—1862 137

 םירוגמ תולאשבו םיילאפיצינומ םיניינעב ,היצילאג ידוהי תויעב

 .ירטסואה טנמאלראפל ריצ היה .תובחרה תובכשל
 בזקארק ריעה שאר ןגס ,יאצילאגה טנמאלראפל ריצו ןיד ךרוע 138

 ברה לש ובירי ,יודנל לאפר ׳ר לש ונב .דיה ,קחצי ׳ר ,ובס

 .1934 תמ .שלזיימ

 ףסונ .ידוהיה רוביצה תושפנ לע הכרעמ הדשל אקארקב
 םיחרזא" תרבח םינויצה ודסי ׳ליעל ורכזנש ,םינוגריאה לע
 םישנ תרבח ,"הישות" יתדה רעונה־ינב תרבח ,"םירחוס
 דסונ ,תיתלומעתהו תיתגלפמה הדובעה דוחיא םשל ."תור"
 שארב .אקארקב םיינויצה םינוגריאה יגיצנ דעוו 1905 תנשב
 הלומעתו םיחוכיוו תופיסא .תוילגרמ ףסוי ר״דה דמע דעווה
 יגיצנ ופתתשה ןהב ,ןולמ יתב ימלואבו םינודעומב וכרענ
 םימעפל אב היה הלא םיחוכיוול .תונוש תוידוהי תוגלפמ
 ודובכב יקסנישד יצנגיא םיינלופה םיטסילאיצוסה גיהנמ
 ¬יגו תוציקע יאלמ ,םירעוס םיקרפל ויה םיחוכיווה .ומצעבו

 ¬ויצה יפלכ וארק םידוהיה םיטסילאיצוסהשכ טרפב ,םיפוד

 העשב ומכ ,םייטנמור־םימימת וא !הניתשלפל האלה :םינ
 םידוהיה ןמ ועבת רקה לימא וא רנבורד באלסלוב ר״דהש
 ומייתסנ תובירמהש שיו ,תוישונאה תבוטל םתואמצע תשדקה

 .םידי־תורגיתב

 היחתה תעונת לש תוברת ילעפמ

 םתלועפב ידוהיה רוביצה תא ךושמל ולדתשה םינויצה
 הטיסרבינוא ןיעמ — לוהיבניוט ודסי ם.ד .תיתוברתה
 שולש ,ןסינ דע ולסכמ ףרוחה ישדחב ומייק םשו — תיממע
 ¬סיהו תורפס יניינעב תויראלופופ תואצרה עובשב םימעפ

 ומקוה .עבטה יעדמו לארשי תוברת ,הלכלכו טפשמ ,הירוט
 די לע .ירבע רפס תיב ירגובל רפס יתבו םישבוחל םיסרוק
 תורבוח המסריפש םירפס תאצוה הדסונ תינויצה תורדתסהה
 ¬דחה תידוהיה הגלפמה" "לצרה רודואית ר״דה״כ הלומעת

 ¬ורפס תונורשכ ועיפוה םיקיתווה םירפוסה דצב .,דכו "הש

 ןאכ ריכזנ •שידיי וא תירבע ובתכ םיריעצה ,םישדח םיית
 לאירזע ,יקצוסרק לארשי ,(1906—1835) ץיבולשיפ ןמלז תא
 ,139 יקסבוקלוו חבש ,אריפש לאומש ,םולבטור דוד ,גיצגיג

 ,142 גיטריבג יכדרמ ,!!!ךילרהא יכדרמ ,!!״בלפימ ןמחנ

 ותלועפ תא .רימ תבישיב דמל .הנצדולומב 1872 תנשב דלונ 139

 תורדתסהה ידי לע ומקוהש ,תירבעל םיסרוק לוהינב לחה אקארקב

 *דיגמה" ,"תדה יקיזחמ״ב ויתומישר תא םסריפ .תינויצה

 תירבעה היסנמיגהו ירבעה רפסה תיב ומקוהשכ .*הפצמה״בו

 — *םיסופטו תונומת״ רפס איצוה .םהב תורוהל לחה אקארקב

 ־אגב םיריעצ לש רוד .תורייעב םידוהיה ייחמ תומישרו םירופס

 יבתכמ" תירבעה הפשה דומילל ויתורבוח לע ךנחתנ ,ריציל

 ¬ופהו תינמרגה הפשה דומילל םג איצוה ולאכ תורבוח ."הארוה

 חצרנ ."םירישה ריש״ל שוריפו "י״שר יטוקיל" רפס םסריפ .תינל

 "דיינש,ד םלועה תמחלמב םינמרגה ידי לע
 ונדורג תובישיב דמל .ונדורג די לע לדיקס דילי .1937—1886 140

 בתכ •אקארקל אב 1905 תנשב היסורב הכפהמה רחא .הזמולו

 ,"דניירפ״ב ,"רעטייברא רעשידיי״ב םירופסו תומישר ,םינוטיליפ

 "סוחי" שידיאב רפס איצוה ."הריפצ,ד״בו "םויה״ב ,"הפצמה״ב

 םידליל ןותע לש תונוילג 12 ךרע .״יטוקלימ״ םידליל םירופסו

 אקארקב ידוהיה ןורטאיתב גצוה 1921 תנשב .״ןטקה ארוקה״

 ןושארה תיבה תפוקתמ ירבע ןאמור איצוה ."הבישי יד" והזחמ
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 .145 רציבמד דוד לאוי ,144 רציבמד המלש ,143 יול ףסוי

 ,147 גרבדירפ בד ,!^ןיטשטוו .ה .פ ולעפ עדמה חט-שב
 דוד ר״ד ,(1924 רטפנ) ״תובא ץע ףנע״ לעב ,אנהכ ז״ש

 רפס םסריס בל ׳ח ר״ד םע דחיב ."םירמתה׳ תרשע קמע" םשב

 ירבעה רפסה תיבב הרומ היה ."לארשי ידלי" רפס־יתבל דומיל

 .אקארקב

 םסדיפ .השראווב הרומ .למוה די לע הקטאיו דילי .1931—1873 141

 ץורפ םע .שידייבו תירבעב תונותעב םירופיסו תומישר

 תכירעב ףתתשה םש .אקארקל אב ןאפאי—היסור תמחלמ

 ייחמ םירופיס םסריפ .ןאמסטרוו ר״ד לש "טפנוקוצ עשידיי״ה

 —1908 םינשב .םייאקירמאה שידיא ינותעב םיינעה םידוהיה

 דעכאוו סאד" ,"קינדוגיט״ה לש יאשידיאה■ ףסומה תא ךרע 1914

 ןשיווצ" תוליבונו תונומת ,"טסניד יד" ןוכרעמ איצוה ."טאלב

 .תיסורמ םגרית ."גאט ןוא טכאנ

 ותלועפ תעפשהב .רגנ — ועוצקמ יפל .אקארק דילי .1942—1877 142

 םינומזפו םיריש בותכל לחה אקארקב ןזייר םהרבא לש

 תא ׳ג רביח ויריש בורל .דואמ םייראלופופ ושענש ,שידייב

 עגיימ" תרבוחב הניגנה יוות םע אצי םירישה ןמ קלח .הניגנמה

 ץבוקב ואצי וייחל תונורחאה םינשב ורבוחש םיריש ."רעדיל

 .אקארקב םינמרגה ידי לע חצרנ ."טנערב םע"

 תמחלמ תעשב .ם״תס רפוס לש ונב .אקארק דילי .1955—1891 143

 םסריפ ויריש תא .הינמרגבש ןכנימב בשייתה הנושארה םלועה

 ,"ןטלעוו טנגוי" םיריש תורבוח• הברה רואל איצוה .םינוש םינותעב

 ןעגנאזעג עמ!ורפ" םשב םיריש ןכו ,"דיל עטלא סאד" המיאופ

 תכירעב) אקאדקב "טסאפ יד" ןועובשב ."רעדיל ערעדגא ןוא

 לע ןנוק וירישב ."אקארק" המיאופ םיפדה (רעכעלב השמ

 רלטיה הלעשכ .תוזחמו םירופיס םג םסריפ .עקושה וטיגה

 .תמ םש .ןודנולל ךכ רחאו היגלבל חרב הינמרגב ןוטלשל

 ןתנ םייח ,ר לש ודכנ םאה דצמ .אקארקפ 1888 תנשב דלונ 144

 יצבוק .תויגיטאל תויתואב שידייב םיריש רואל איצוה .רציבמד

 עצראווש" ,ךעקלוו" ,"געט עגיימ ןופ" ,"ןעגנאלק םנבעל" :וידיש

 .םיידנלוהו םיינמרג םינותעב םירישו םירופיס םסריס ."רעטעלב

 ענעגנולקראפ" םיריש יצבק שידייב םסריפ תוירבע תויתואב

 .תיתפרצו תיראגנוא ,תינלופל םגרות וירישמ קלח .ךעטייצ

 ןב .והילא סחנפ ׳ר ריעה ד״באר ןב .אקארק דילי .1924—1886 145

 .הארוה רתיה לביקש רחאל ןיידל תונמתהל דמע הדשע הנומש

 רציבמד חספ (.ם.ם.ז — זא) יאדגובה ןקסעה ויחא תעפשהב

 םיעדמ דומלל לחהו םילעופה תעונתל ברקתה (1941—1899)

 םגריתו "דנוב״ה ידי לע ונגרואש םילעופל םיסרוקב לעפ .םייללכ

 ץיבקצימל "םירק תוטנוס" תאו "היצזיבורפמיאה" תא שידייל

 תא םגרית תירבעמ .יקסגאיפסיוול "בלה ץימא באלסלוב" תאו

 יקצאבולס לש ותריצי סופדב העיפוה ומוגרתב ."םירישה ריש"

 ."הירצייושב"

 םידוהיה תודלות חטשב רקוחו םירפס תוגח לעב .1924—1858 146

 יסקנפמ םיקתעה םטריפ .רציבמד .ג .ח ׳ר לש ודימלת .אקארקב

 תא .יטילאנא חוכ לעבו ץורח רקוח .םתוא דביעו אקארק ריעה

 -חה ויתודובע ."הפצמה" ,"חולשה" ,"לכשאה״ב םסריפ וירקחמ

 .150 ןמליה ףסוי השמ ,!49 בקעי השמ ,!48 רגבילטסניק

 המלש ר״ד ,םיליכשמה ילודגמ ןורחאה זא בשי אקארקב
 .151 ןיבור

 ךוניחל רפס תיב דוסיי ןויער דלונ וז תינויצ הביבסב
 תוברתה ןיב הינומרהל הפיאש ךותמ ,הייחתה חורב רעונה
 תיב םיקהל תונויסנ .הפוריא תוברתל תירוקמה תירבעה
 אל ךא ,אקארקב םדוקמ רבכ ושענ ןמזה חור יפל ירבע רפס
 ירבע רפס תיב תרבח אקארקב הדסונ 1904 תנשב .וחילצה

 םירבד" (2 ;״םינשי תואסקנפמ תוינומדק״ (1 : רתויב תובוש

 ן "םדק ירבד" (4 * ״אקארקב להקה יסקנסמ!״ (3 ן ״םיקיתע

 ן "׳לארשי ילודג תודלותל" (7 ; ק״ז תחפשמ״ (6 ; ץפח ירבד״ (5

 ."םש ישנא תודלות" (9 ;״ןילופב וימכחו לארשי תודלותל״ (8

 ¬סונ םסריפ "ןורכז תוחול" ורפסב .אקארקב 1870 תנשב דלונ 147

 .ירוטסיה עקרו רבסה ןהל ףיסוהו אקארק ריעה תובצממ תואח

 ילודג לע תויפארגונומ ,אקארקב סופדה תודלות לע תרבוח בתכ

 עטנ ןתנ ׳ר לע ,ויאצאצו ך״שה לע) םהיתוחפשמו לארשי

 לע ,אדיורב םהרבא ד לע ,יחאק ףסזי ח לע ,זיאצאצו אריפש

 רואל איצוה .(ץיוורוה תחפשמ ,רוש תחפשמ ,אדנל תחפשמ

 סופדה תודלות" רפס איצוה 1951 תנשב .יפארגוילביב ןוקיסקל

 ."ןילופב

 תויסנמיגב תדל הרומ .הליהקה ריכזמ .אקארק דילי .1939—1867 148

 -טבה ירזועמ .םישרדמה רקחל םילודגה םיחמומה דחא .ריעבש

 .םיינמרגה םייעוצקמה םינוא

 .הנשיה זנאס דילי .אקארקב רפס יתבב תדל הרומ .1931—1857 149

 ^16*0(1ץ€21בץ השמ תד דומילל םירפס רבחמ

 תונומת איצוה .תודהיה ירקעו תוליפת ףסוא — ״הכרבה תאז״

 היצקורטסנוקיר השע ."לארשי יכלמ" ,םיירוטסיה םירבסה םע

 .היפארגויבוטוא רביח .סודרוה שדקמ לש

 םסריפ .דומלתהו שרדמה ,ך״נתה רקחב םירמאמו תוסמ רבחמ 150

 .אקארקב תירבעל הרומ .םירחאו "ןועובשה" ,"הרונמ" ,"הפצמה״ב

 תנשב אקארקב רטפנ ."רבע ןושלו ןוגר׳ז" םשב תרבוח איצוה
1939. 

 .ןיבור והיתתמ ׳ר קידצה לש ודכנ .הנילוד דילי .1910—1823 151

 תא דיספה ךא ,רחוס היה .בורודוחב תונברה תא לבקל בריס

 םיתנש .ותוא ופדר םידרחה .בוכלובב תינמרגו תירבע דמ!יל .ופסכ

 ורמאמ לשב .תינמרגו תיתפרצ דמיל ונבארו׳זב .אבצב תריש

 ־רסה רוקמ ונממ ללשנו םידיסחה ידי־לע םרחוה "שיבכע ירוק"

 הנמתנ ,היצילאגל ובושב .ןסקנפכ דבע םשו הינמורל עסנ .הסנ

 .הילטיאל עסנ םידיסחה תופידר לגרל .בוכלובב רפס תיב להנמ

 עסנ הילטיאמ .לודג רישע לש ותיבב הרומ תרשמ לביק םש

 היסורמ .בוקאילופ בקעי רישעה לש ונב ךנחמ הנמתנו היסורל

 ותדובע דוסי לע ר״ד ראותה תא לביק ןגניטגב .הניוול עסנ

 בשייתה 1895 תנשב .(1868) 5ק111023. סמ<1 ^4ג1ו110מ1<1ש8

 לכב תואיקב .םיהדמ ןורכז חוכ .ותומ םוי דע ראשנ םשו אקארקב

 ¬חמ תואמו םירפס תורשע םסריפ .תידוהיה תיתרוסמה תורפסה

 ¬הו .דזוניפש ןיינעב ל״דש ןיבו וניב להנתה ףירח חוכו "0ירק

 .תודהי
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 תנשב .רבד ןושארה ןמזב התשע אל וז הרבח .ןוכיתו יממע
 ־ראגנואבש ידורבב תירבע היסנמיג להנמ אקארקל אב 1906
 תא עונמל הצר ׳יתד שיא ותויהב .״2 גנוי ריאמ ר״ד ״די

 לעו ׳תותבשב רפסה תיבל תכלמ וריעב םידוהיה םידימלתה

 בר םוקמ שדקוה ולש היסנמיגב .תירבע היסנמיג דסי ןכ

 אקארק תליהקל השקב שיגה גנוי ר״ד .תודהיה ידומילל
 ידיב התיהש ,הליהקה ךא ,םידוהיל היסנמיג דוסיי רבדב

 תוביצנל הנפ גנוי .ותשקב תא התחד ,םיללובתמהו םידרחה

 ירצונ גנוי ר״ד דימעה זא .ותעצהל המיכסה אל איה םגו
 היסנמיג דוסיי רבדב השקבה תא שיגה הלהו — ומוקמב

 דוסיי ךא .ירצונל ןויכזה תא םעפה הנתנ הלשממה .םידוהיל

 תא םג אלא םידרחה תא קר אל עזעז םידוהיל היסנמיג

 תיבש ,ולש "קינדוגיט״׳ב בתכ סורג ר״ד ."םייולת יתלבה"

 םידוהיה ושכרש תויוכזל טרפבו שפוחל ןכוסמ הז רפס
 דוסייב האר "דושפנ" םיטסילאיצוסה לש םנותע .הנורחאב

 "הקסלופ ובולסה" .רוחאל הגיסנ ,היצקאיר הז רפס תיב

 יפל ,הזב ואר םיקידצו םינבר 36 .תוינלופ־יטנא ךכב האר

 םיללובתמה .ארחא ארטסה לש החוכ תא ,םיזורכב םהירבד

 רפס יתב היצילאג לכב ומקוי הז דסומ תובקעבש וששח

 .תדו תד לכ ינבל םידחוימ

 דסיי .הידאננואבש דורבב ךב רחא ,םייהגאמב בר .1921—1859 152

 .דלש ןושארה סנכה תא המייקש ,היצילאגב "םידרחה תדמא" תא

 בובלב ןוכית רפס תיב דסיי 1908 תנשב .1907 תנשב לשימשפב

 היסנמיג דסי 1909 תנשב .הניבוקובבש ץניזורוטסב היסנמיגו

 ברה םע דחי .טאטשנזיאב ישאר ברל רחבנ 1911 תנשב .הניווב

 .הילגנאב םידרחה םינברה ןוגרא תא דסיי ל״ז קוק ןהכה ׳י ׳א

 .ןודנולב םידרחה ברכ תמ

 !63 רגילז ףסוי ר״ד ברה תא אקארקל ןימזה גנוי ר״ד

 רפס תיב ריעב ןגראל חילצה ןורחאה הז .ודסומב דובעל

 ללגב לבא •תונבל ירבע רפס תיבו (ןושמ) םינבל ילאיר
 םויק רחאל רפסה תיב רגסנ ,םיללובתמהו םידרחה תואחמ

 .םידחא תועובש לש

 ¬דהל שי)ירבעה רפסה תיב תרבח הררועתה 1908 תנשב

 החתפו (ם״פ לדנמ לשו רזל המלש לש םתוריסמ תא שיג

 דצמ תופקתהו קבאמ לש םימי ואב בושו .רפסה תיב תא

 םעפה ךא ,לעפמה תא לישכהל ידכ ,םיללובתמהו םידרחה

 להנמה .םינויצה לש טלחומה םנוחצנב המחלמה הרמגנ

 .טאר השמ היה דסומה לש ןושארה

 ח״יה תואמב דילוהש ,ותוברתו יפוריאה םלועה םע עגמה

 תואצותל איבה ,תוללובתההו הלכשהה תעונת תא ט׳״יהו

 הדימב םיצוענ וב ןכש ,םירשעה האמה תישארב הזמ תוכופה

 ןוויכ יוניש ןאכ שי .תונויצהו תימואלה העונתה ישרש הבר

 אלש ,הלכשהל דוגינב .יפקיה םג םא יכ ,יתמגמ קר אל

 ךכיפל .דתיהו םינומהה בלב םישרש תוכהל םלועמ החילצה

 ¬חר תיממע העונתל תונויצה הכפה ,התוהמב תיביסולקסקא

 .ויתושירדל המצע המיאתהו םעה יכרצב הבשחתהש ,הב

 רחא .ה״רצייושב הטיסרבינואב דמל .ןוטאינש דילי 1919—1872 153

 בב הצרמ רגילז ר״ד היה םינבל ילאירה ס״היב לש ונולשכ

 דמילו לארשי ץראל הלע ןמז רחאל .אקארקב "הנומא ינב" שרדמה
 ךוניחל "ינזמכחת" רפס תיבל תינבת דביע .קוק ברה תבישיב

 .וז תינכת עצבל חילצה אל .ותורגבתהל דע םינש 3 ליגמ דליה

 ינב״ב ויתואצרהב ךישמהו "הנבי" תרבח םיקה .אקארקל רזח

 ־ץראל רזח ."לוק־תב" אקארקב ןואטב איצוה 1912 תנשב .״הנומא

 .צ״רת תנשב ואצי וירקחמו ויבתכ .םילשוריב רטפנ .לארשי



 הלוגס ריע ,אהארה
 תאמ

 רלאיב בייל הדוהי
 םדא לש ותלפת ויא ,רמוא וימינב אבא אינת
 לא עומשל רמאנש ,תסנכה תיבב אלא תעמשנ

 אהת םש הנר םוקמב ,הלפתה לאו הנרה
 .(ו תוכרב) .הלפת

 אובמ

 תורוד הברה ךשמב התיה (׳ק׳ק׳ק)"אקארק השודק הלהק"
 תודהיל הרות האצי הנממ /׳הב אלוכד א כ ר כ " םיפוצר
 אצי הרסוה תישארמ .ולוכ ידוהיה םלועל הארוהו ןילופ
 ,הישות אצת הנממש ,הנטקה לארשי ץרא,׳כ הלהתל המש

 עבראד דעוה תטלחהב םג .!״םיסכמ םיל םימכ העד האלמו
 ¬נמ םיניצקה םיפולאה" :רמאנ (1667)ז״כת תנשמ תוצרא
 ויה תוינומדק םינשמו םלועמ רשא ,ו״צי אקארק ק״ק יגיה
 השודקבש רבד לכל םינושאר ,שדוק תרדהו ראפ
 ונייטצה אקארק ידוהי .2 ״לארשי תיב לכ םהירחאו
 ¬וריא הלכשהו תירוקמ תודהי לש תוכימס ,דחוימה םיפאב
 םימכח ידימלת ,תיתוברת תוגזמתהב תשרשומ תרוסמ ,תיאפ
 המזי ילעב ,םהייח תוכילהב ויה םייאמצע ,השעמ ישנאו
 ןוגראל ,יתרבח שובגל אמגוד ושמש םה .ןוגרא יצולחו
 תא האר אלש ימ .4 רחסמ ימכסהל םגו 3 רובצה תודסומ
 ,תבש םויב תסנכה יתבמ תינומה האיצי תעשב אקארק ידוהי

 תרוצ ,תשובלתה ,וימימ רדהנ הזחמ האר אל ,דעומו גח
 ראתל ןיאש תיגיגחה הולשה רקיעהו םיערמ תחיש ,הכילהה

 תתוא
 םידירש קרו םויה תמייק הנניא תידוהיה אקארקש ירחא
 ,היתובוחרב םיללצכ םיכלהתמ םינשבכה תובהלמ םילצומ

 הריטעמה ריעה■ לש תראפתה תלגמ בותכל ונא םיווצמ
 ונא ןיא .לארשי םע תודלותב םשו די הל ביצהלו תאזה
 תירוטסיה הניחבמ תורוקה תמישרב ונתבוח ידי םיאצוי
 תרוסמ תא תויחהל ונילע תלטומ הבוחה ,דבלב תיגולונורכ
 תוליצאה תא ,הלש חורה ייח לש רדההו דוהה תא ,התיזח
 הררשש הריואה תא ,םייח יקרפ רזחשל ,תובא יתב לש
 תורודל הרכז רמשי ןעמל הישרדמ יתבבו היתויסנכ יתבב

 .ואובי
 ינפל ומקוהש ,םיפיה היתויסנכ יתבש ,אקארק ריעה התכז
 .םלת לע םידמועו םימייק וראשנ הלעמו הנש תואמ שלש
 בור תא וסרה ,תולהקה תודסומ תא שאב וחלש םיצאנה
 ,דירש םהמ וריאשה אלו ןילופב תסנכה ־־תב לש םבור

 .47 ץ,ילג ח״ירת ,דיגמה ,י״בה ןרמל ובתכמב א״מרה 1

 .106 ׳ע ןירפלייזו ,א״אדו סקנפ 2

 .9 ףד ,ןיפ ,הנמאנ הירק 3

 .92 ןספירש עשיראססיה ,רפיש 4

 םא ,ודרשנ םיקיתעה הישדקמ יתבש ,הדיחיה איה אקארק
 ףסאנש ,טושקהו דויצה לכ ,תינודזה דיה העגנ םהב םג יכ
 תומוחה לבא ,דמשוהו ףרשנ וא ,דדשנ ,רודל רודמ רמשנו
 ־הינב לש חורה תראפתל ןה םידעו דמעמ וקיזחה תורוצבה

 .הינוב

 אל ,אקארקב םג םהומכו לארשי תולהקב תסנכה יתב
 הלפתל" םוקמ ושמשש םשכ ,דבלב הלפתל םידעוימ ויה
 דיחיהו רובצה■ ןעמל תונוש תורטמל המב ושמש ךכ ,"הנרלו
 ועמשוה ,הרותה דומל םג םהב םייקתה תולפתה■ דיל .דחי םג
 לבא ,אמויד ינינעמ תואצרהו תושרד ,ןישובכ ירבד
 תוגיגח םג תסנכה יתבב ומייקתה■ ולא שדוק ישומש דבלמ
 הלימ תותירב ,םיברה לשו דיחיה לש לבא יסכטו החמש
 תונקתל תועגונה תוזרכה ,םידפסהו תומשנ תרכזה ,תופוחו
 ¬חהו תועבשה ,הדעה ינב לש םייטרפה םהינינעלו רובצה

 םירבדב אקוד אלו םייללכ םינינעב םע תורצע םגו תומר
 ידרשמ ואצמנ תסנכה תיב די לע .הכלהלו תדל םיעגונה
 דומע ,השודק ישימשתל רצואו ןויכרא ,םירפס דקע ,הלהקה
 תיב םגו דומלת תיבו ןיד יתב ,רהוס תיבו *4 (הנוק) ןולקה
 לכש ׳הדעה זכרמל תסנכה תיב השענ ךכ .םיינעל לישבת
 תומוח ושמש םעפ אל .תובורק םיתעל ול קקזנ דיחיו דיחי
 ינבל הלצהו טלקמ םוקמ ויתחתש םיפתרמהו תסנכה תיב
 ¬ושו םיערופ ינפב תוננוגתהל רצבמו הנכסה תועשב הדעה
 ןוקת" אקארקב וניקתה ,ח״בה ימיב ,ה״סש תנשב .םידד
 רצחה עצמאב םינבא וינבב הפיכ תונבל להקה לכל לודג
 ,"אובת אלש הרצ לכ לע הלצהל ויביבס לכל לודג חוורו

 -ופמ אל תחא רצחב להקה לש םיתבה לכ ויהיש" ןקות םג

 יסנרפמ דחא ,שלקעי ׳ר השמ 'ר הנב ז״ת תנשבו ,5 ךירז
 ובו "תושפנ תלצה" ארקנה טלקמ תיב ,הישארו אקארק
 ינפמ סונמ אוצמלו אבחהב אובל" םיבחרו םילודג םיפתרמ
 תחתמ הרהנמב וכשמנ ולאה םיפתרמה .*"קיצמה תמח

 .ןשיה תסנכה תיבל דע המדאל

 םישל" (1772) ב״לקת תנשב דוע גוהנ היה םידגובו םירסומ יבגל 4•
 ."וראו* לע לזרבה דיבר

 .חי ׳יס תונשיה ח״בה ת״וש 5

 .12 ןוילג ׳ב הנש דיגמה 6
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 ללגב ,ל "םעה תיב,, תסנכה תיבל וארק הקיתעה הפוקתב
 םע .שדקמה תיבמ ולידבהל ידכ םגו יממעה־ירובצה ויפא
 םינינב ומק םידוהיה ייחל תיאמורה־תינויה תוברתה תרדחה
 לבא ,תוגצהלו םיקחשמל ,ןילוח יכרצל םג םילודג םיירובצ
 ,"םעה תיב" תסנכה תיבל אורקל ךישמה ארגיש ךותמ ןומהה

 אצי ךכ םושמ .ונמיה החונ .דתיה אל םימכחה תעדש רבד
 ינש תרעב" ,זירכהו דרומח הרהזאב רזעילא ןב לאעמשי יבר
 אנרא שדוקה ןוראל ןירוקש לע ,םיתמ ץראה ימע םירבד
 ואר דומלתה ימכח .8 ״םע תיב תסנכה תיבל ןירוקש לעו
 תסנכ תיב םשב אקוד שמתשהל ושרדו שדוקב לוזלז הזב
 ,לארשי םע םע ה״בקה תא ללוכה םש ,היסנכ ועמשמש

 דבלב םעל דעוימה תיב ועמשמש ,"םע תיב" ןכ ןיאש המ
 ,9 םימש םש אלל

 ןונכת לע ועיפשה תסנכה תיב לש םיבורמה םידיקפתה
 תונולחה ,גגה ,תיזחה תרוצ תא עבק הנגהה דיקפת .הינבה
 .ודויצו ללחה תרוצ תא עבק יפואה בר שומשה .םירעשהו

 ¬לו ירקיעה ודיקפתל ימינפה חטשה לש המאתהה ךילהתב

 ,תויזכרמ תודוקנ יתש וחתפתה ,םיפסונה םיישומשה ויכרצ

 לכיהה ןה תודוקנה יתש .הלשמ דיקפת םהמ תחא לכלש
 הרות רפס וב םיחינמש" ,שדוקה ןורא אוה לכיהה .המיבהו

 המיבה .!0 ״ריעה התואב ודגנכ םיללפתמש חורב הנבנו
 ארוקה וילע הלעיש" תסנכה תיב םינפב םרומה םוקמה איה
 לכיהה לש ומוקמ ."ןישובכ ירבד רמוא רשא ימ וא הרותב
 ¬מל סחיב תועדה וקלחנ .דימתמו זאמ לבוקמו םכסומ היה

 ועמשיש ידכ" עצמאב המוקמ ועבקש שי ,המיבה לש המוק
 םוקמ לכב העבקל וריתהו ךכ לע ודיפקה אלש שיו !1 ״םלכ
 המכב גוהנ היה הילטיאב .!2 חתפל בורק וליפא ,אוהש
 ןוראש ,ךכ הליחתכלמ ןנכות תסנכה תיב םלואש ,תומוקמ
 תרמוקמ הרקת־תשקו ברעמב המיבהו חרומב דומעי שדוקה
 הריבעה תיטסימרופירה העונתה .תווצקה יתש תא דחאת
 הרותה תאירקלו■ השרדל םוקמ העבקו המוקממ המיבה תא
 הז שודה .םימעה תויסנכל תומדהל ידכ שדוקה ןורא דיל
 .ולא תויסנכ יתב תמרחה ידיל איבהו תוחורה תא ריעסה
 שיש הכלהל קספ ׳אקארק לש הבר ,עירכמה קסופה ,א״מרה
 רכז ןיא ומצע ע״ושב יכ םא ,!3 עצמאב המיבה תא עובקל
 םיקיתעה ,אקארקבש תסנכה יתב לכב גוהנ היה ךכו רבדל
 .לארשי תוצופת לכב תורודל הכלה הלבקתנו ,םישדחהו■

 השלש לכיהו המיב הביתד" עביק ;•קארק לש ׳דבר ח״בה םג
 ארקנה אוהו לתוכב עובק אוה לכיהד ,םה םידרפנ םירבד
 איה הביתהו ת־בה עצמאב העובק איה המיבה ,שדוק ןורא

 .ב* "העובק הנניאו המיבל לכיהה ןיב

 •ק״ורו י״שר האר .ח ,טל והימרי 7

 .א ,בל תבש 8

 .םש א״שרהמ 9

 .םש 11 .אי הלפת תוכלה ,ם״במד 10

 .ג ק״ם ןק ח״וא 13 .הנשמ ףסכ ,םש 12

 .זי ׳יס תונשיה ח״בה ת״וש 14

 תדחואמה הלהקה

 בחורש ,ויה תודרפנ םירע יתש ׳זיימיזאקו אקארק
 רשק ןהל ושמש םירשג העבראו .ןהיניב דירפה הלסיו רהנ
 תודרפנ תוידוהי תולהק יתש םג .ודחאתה אל תאז לכבו
 יתבו םילוח יתב ,ץחרמ יתב ,תסנכ יתב ,ןהיתודסומ לכ לע
 ורג אקארקב .וז דצל וז םינשב תובר תומייק ויה תורבק
 "םידוהיה דיע״ב וזכרתה ׳זיימיזאקבו "םידוהיה בוחר״ב

 .תולילב רגסמ לע הרוגסו המוה תפקומ התיהש (וטיג)

 ךרעב הפוקת התואבו 1356 תנשב תסנכ תיב רכזנ אקארקב
 ייחמ .םויה דע ולת לע דמועה תסנכ תיב ׳זיימיזאקב םג םק
 ןמיס ראשנ אל ,1495 תנשב שוריגה דע ,אקארקב הלהקה
 רפס וא סקנפ אל םג ,רבק תבצמ אל .תסנכ תיב אל ,רכזי
 בור .םינויכראב ולגתנש תודדוב תודועת דבלמ ,תונורכז
 רוקממ תונורכזהו םירואיתה ,תומישרה ,תודועתה לש םבור
 ,ירזכא ץחל לע ,עושמ חופק לע םה םירפסמ ,ואב ידוהי אל

 .דימתמ דושו קשוע ,תוערפ ,תוגירה לע

 ף םב םיידוהי םיבושי לע ורזגנ תולג לש תורזג שלש
 :ןהו תחא הנועבו תעב ועצוב םתשלשו הרשע שמחה האמה

 .אקארק תולגו בויק תולג ,דרפס תולג

 םלשוהו (1492) ב״נר תנשב ליחתהש ,״דרפס תולג״ םע
 הלבזאל לאונמ ךלמה לש הבהא ןנתאכ ,(1497)ז״נר תנשב
 ,לודגה יתוברתה ינחורה זכרמה לסוחו לטוב ,!5 תעשרמה

 זכרמ ,הנש■ תואמ שמחמ הלעמל לארשי תוצופת לע טלשש
 .תורודל תודהיה תומד תא בציעש

 זכרמ ושרשמ רקענ ,(1495) ה׳׳נר תנשב ,״בויק תולג״ םע
 םקרתהל ליחתהש זכרמ ׳ותוחתפתה תישארב שדח ינחור■
 דסונש הזה זכרמה .תיסורה הכלממה■ לש ימורדה קלחב
 לבבמ ועיגהש םינבר ידי לע הרשע עבראה האמה תליחתב
 ¬קואו■ היסור יבחרמ םידימלת הברה וילא ךשמ ,!6 בויקל

 ימיב םסרפתה רקיעבו■ הרותב הקשח םשפנש ,הניאר
 ריכהש הז ,"הלוגה השמ■" יבר לש ודכנ ,בקעי ןב השמ■ יבר
 אצי ריעה■ םש .םירשקב ותא דמעו! םת ונבר תא תישיא
 לש םיקלאל הלודג ריע״כ הוראת רודה ישנאו הלהתל
 ורמאי הילע רשא ,בויכ תארקנה םירפוס לשו םימכח
 השמ" יבר■ לש ותאצ םע .!7 ״הרות אצת בויכמ יכ םילשומה
 אלו זכרמה לטוב ,ה״נר תנשב ,ריעה תא (ינשה) "הלוגה

 .דוע םק
 רבע םישורג לש לגו לארשיל האנשה הרבג םהה םימיב
 תורזגה■ ןמ ועגפנש םידוהיה .הלוכ הפוריא ינפ לע לושחנכ
 םדיב קיפס היה אלו החונמ םהל רותל םוקמל םוקממ ודדנ
 לש םמוקמ■ תא אלמיש ,שדח יתרבח יתוברת זכרמ רוציל

 .םיברחה םיזכרמה
 לסוח ,(1495) ה״נר תנשב אקארק ידוהי ילש התולג םע
 הלעמל םייקתהשו םיבר םיצמאמב םקוהש■ ,ידוהי בושי םנמא

 .385 ,ץ/ן ,לארשי תודלות ,ץרג 15

 .407 .ב למרכה 16

 .161 ׳ע .ג גרבניצ — 1481 תנשמ בתכמ 17
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 ¬רמל דודנל וצלאנ אל אקארק ידוהי םלוא "דנש םיתאממ

 הסחמו טלקמ ואצמ םה ,תורחא תונידמב םהיחאכ םיקח
 םע .רהנל רבעמ רשא ,הכומסה ׳זיימיזאקב םידוהיה ריעב
 לודגה הנפימה לח "םידוהיה ריע״ב םילוגה לש םתובשיתה
 רהוזה תפוקת ,השדח הפוקת הליחתהו ןילופ תודהי ייחב
 ¬כאל ,הלוגס ריעל .דתיהו החתפתהש ,תדחואמה הלהק,ד לש
 תוברתל שדחה זכרמה רצונ הנממו המכחו הרות לש הינס
 תואמ עבראמ הלעמל םייקתהש החנמ זכרמ ,ןילופב לארשי

 .הנש
 ןבאו ץע םייונב ,םיתב תורוש ,םידוהיה ריעב היה ףופצ
 םוקמ רסוחמ .הזל הז םיקוחדו םיכומס ודמע ,ןונכת לכ אלל
 תואטמסב םתדובעב הכאלמה ילעב וקסע םיתבה םיגפב
 וצרפ הז עקר לעו תורצחהו םיתבה ןיב ולתפתהש תורצה

 .18 םיתבה ילעבו םינכשה ןיב םיכוסכס
 דע אקארק ידוהי יפב םירוגש ויהש תובוחרה תומש
 הארמ לע םידיעמ ,םיצאנה ידי לע הלהקה לש ,דלוסה
 וסלכאש תוילאיצוסה תובכשה לעו תובוחרהו תואטמסה
 תטמיס ,<לםעג ערעטסגיפ׳ס) הכשחה אטמיסה ,אמגודל .םתוא
 ,(לסעג עלאמש׳ס) הרצה אטמיסה ׳(לסעג עמירא׳ס) םיינעה
 דומלתה תטמיס ,(לסעג סקיתיא ׳ר) קיזייא ׳ר לש אטמיסה
 תפוק םש לע הארנכ) ,הפוקה תטמיס ,רתסא תטמיס ,הרות
 בוחר ,ידוהיה בוחרה ,הובגה בוחרה ,בחרה בוחרה ,(להקה

 .19 המודכו ,"עזוב"
 ¬ואמה ׳זיימי׳זאק־אקארק תלהקל הלגלגתנ תשלושמ תוכז

 תורודל ורמשי הימי ירבד תופילחש ,הל הדמעש איהו תדח
 .הלהתו קבאמ ,הריצי לש הירלקפסאב

 תורמלש ,ץרמו המזי ילעב םישיא הכותב ואצמנ יכ (א
 וחילצה ׳םינפבמו ץוחמ םיקסופ יתלבה■ םיקבאמהו תולשכהה
 תסנכ יתב השמח ,יסחי ןפואב ,רצק ןמז ךשמב םיקהל
 םיתאמכ םקש קיתעה תסנכה תיבל ףסונ ,םירדהנו םילודג

 .םהינפל הנש םישמחו

 ירפסבו םיסקנפב ומשרש ׳חור ישנא הכותב ואצמנ יכ (ב
 ,היתורוקו הלהקה ימי ירבד ,םינשב תואמ ךשמב ןורכז■

 המישנ ונילא הלוע םהיפדמש ,םיסקנפה .היגישהו היטבל
 ישאר ידיבו תסנכה יתבב ,הלהקה יזנגב ורמשנ ,תורוד■ לש

 .רודל רודמ תורבחה
 וקיתעהו וחרטש ,הז ירוטסיה רמוחל םילאוג ומק יכ (ג
 תונקת ,תומישרו תודועת םיררופתמהו םילבה םילעה ןמ
 רמוחה תא ךכ ידי לע וליצהו סופדב םתוא ומסרפ ,תונורכזו
 ,תאזה הלודגה תוכזה תא ךירעהל רשפא וישכע קר .ןודבא ןמ
 ¬לרדנאב ודבא תונורכזה ירפסו םיסקנפה ולא לכש ירחא

 .רלטיה לש היסומ

 ¬ארב /זיימזקב "םידוהיה ריע״ב םיקיתוה םיבשיתמה ןיב

 יאצוי םידוהי הברה ויה ,(1335) ה״צ ׳ה תנשב ,רדסוה תיש
 ןוטלשל ,דתיה הפופכ התביבסו אקארק ריעה יכ ,היכ׳צ

 .׳ם א״ח יפוי תלילכ האר ןיז קספ קתעה 18

 .42 ׳ע ועגנזרעניאדע עניימ ,רדאב םשרנ 19

 ירבורח בלסלוב ךלמהו (1000) ס״שת ׳ד תנש דע םיכ׳צה
 םימיה ןמ .ןילופל הריזחהו התוא ררחישש אוה (ץימאה)
 עסונה לש ויתונורכז יבתכ ונילא ועיגה ולאה םימודקה
 םהבו (965) ה״כשת ׳ד תנשמ בקעי ןבא םיהרביא יברעה
 .אקארקו גארפב םידוהי לש םמויק לע תונושארה תועידיה
 ,םדמ בוקעה בלצה עסמ בקע (1096)ו״נתת תורזג ימיב םג
 1305—1290 תונשבו ןילופל היכ׳צמ תינומה הריגה המרז

 ךכ ,היכ׳צ לש ינמזה השובכל הנותנ אקארק ,דתיה בוש
 ירשקב םהיניב ויה םירושק תונידמה יתש לש םידוהיהש

 .קספה אלל רחסמו: הרבח יסחיבו החפשמ

 ¬שה תיצחמב ׳זיימיזקב םקוהש ,קיתעה תסנכה תיב תרוצ
 הלודגה העפשהה לע הדיעמ ,הרשע עבראה האמה לש הינ
 אוהש ,הז תסנכ תיב יכ .םידוהיה ריעב היכ׳צ יאצוי לש
 תיב לש תקיודמ תנכתמ יפל הנבנ ,ןילופב וגוסב ידיחי

 .גארפב "לושיינטלא" תסנכה

 תסנכה תיכב תומוקמ

 ¬לופ,"ה לבא ,"םיכ׳צ״ה תארשהב ןנכות םנמא תסנכה תיב

 ונתנ אלו םהלשבכ וב וקיזחה ,םפסכב ותוא וגב "םינ
 ¬להו הלדג ריעב תופיפצה .הלהגהבו ןוטלשב קלח "םיכ׳צ״ל
 ,םיללפתמה לכ תא ליבהמ רצ השענ ידיחיה תסנכה תיבו הכ

 םרוג דוע .םיקסופ יתלב םיכוסכסו תובירמל םרגש רבד
 ןיב ינושה היה תסנכה תיב ךותב תועדה יקולחל בושח
 ¬וסכסל םג איבה הז בצמו "ןילופ יגהנמ״ל "זנכשא יגהנמ"

 ארוק אקארק לש הבר א״מרה .ןידה יתב תויוכמס לע םיכ
 ¬תהל ומרגו תובר םינש וכשמנש ולא תובירמ לע בל באכב

 םימכחהו" :םידוהיה לש םיימינפה םינינעב הלשממה תוברע
 ,םהיפ תנידמב רבעש ,דלונה תא תוארל םיצור םניא
 תקולחמהו םמישאה םבל קלחש ,הזה רבדב רבג ביואהש
 תאזה ץראב ונל םשה ריאשה יכ אלולו םמירחה
 תרזעב ךא .הטוסכ העובשלו הלאל לארשי היה ׳ו״ח הטילפ
 ונב ץפחש ,הטונ ונירחא וירשו ךלמה בל רשא ,הטוע הרוא
 .20 ״הטוב ברח תורקדמכ ,הטלעב םידיגמ ןיאש ןמז לכ ל״ת
 ¬חהב יוטיב ידיל ואבש ,תסנכה תיבב תובירה ירבד לע

 אמגודל .םינשיה םיסקנפה יפד םירפסמ ,תונקתבו תוטל
 :תחא תינייפוא הטלחה טטצנ

 םימי ודמעי ןעמל תואלו תרמשמל ,ןורכזל היהת תאז"
 ינב ביר לע ,הנשיה תסנכה תיבבש תומוקמה תמחמ םיבר
 ןורכזלו הדעל םהל היהת ןעמל הילע ובר רשא לארשי

 .םלוע דע תואלו

 וחיקפה ו״צי םיהובגה םיאבגה דובכ םיניצקה םיפולאה
 רבכש םילספסהו תומוקמה רבד לע םלכש ןיעב םהיניע
 לובג ושע תמאהו םולשה ןעמלו ןמקד יאמק וחווצ
 ונייהד רובעי אלו קוח ודמעיש םהה תומוקמ,דל םוקמו
 ר״רהומכ םמורמה ףולאה םש םיבשויש תומוקמ השלשה
 ןב יקצריה ר״רהכ ףולאהו םייח ר״רהמ ונבו ו״צי םודרוט

 .גפ ׳יס א״מר ת״וש 20
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 לובג םהל היהי ץ״כ ו״צי אפור לאומש ר״רהומכ *ןולאה
 תחתש זבא׳ד ךותב עוקתה דתיה ןמ םתונשל ןיאו םוקמו
 םשור ושע ןכ לעו ו״צי םודרוט ר״רהומב ףולאה לש םוקמה
 לובגה: הזו תורודל רכיה ול היהיש ידכ ןבאה עצמאב רביב
 בחורב ןכא ,ל״נה תומוקמה ךרואל ברעמל חרזממ ונקת
 ¬דל ןופצמ תסנכה תיב בחורב םהש ל״נה תומוקמה

 ןידו תד יעדויו םינקזו םישישימ יעדומל םיכירצ ץידע םור
 תעל ושע אל ןכ לע ,ל״נה תומוקמה ירוחאלש תומוקמה
 ושעי םייחב םשה רוזגי םאו םלועב ןמיסו לובג םוש תאזכ
 לככ םימשה ןמ םורויש ומב םהל לובגו םבשומ םוקמ דוע
 .ק״פל ב״ת טבש ׳ד ׳א םויב תרמשמלו תואל יתבתכ .ל״נה

 ¬פבו יוויצב םתוחו בתוכה ׳ק׳ק׳ק ׳דשמ שוביפ היקזח םואנ
 .21 ״ו״צי םיהובגה םיניצקה םיפולאה תדוק

 תומוקמ רבדב םיכוסכסש ןידמל ונא תאזה הדועתה ןמ
 היהו הלהקה תלהנהב םיכשוממ םינוידל אשונ ושמש הבישי
 םיכוסכסו ."םישישיו םינקז" יפמ תוידע לע ךמתסהל ךרוצ
 רבכש תורמל .22 ןמזל ןמזמ אקארק ינבר ינפל ואבוה ולאכ
 רוסחמ שגרוה תאז לכב ריעב תסנכ יתב המכ םימייק ויה
 תסנכ תיבב .הבישי םוקמש םירקמ ורקו הבישי תומוקמב

 : סקנפב םשרנו דבלב לבגומ ןמזל רכשוה
 ל״ז הטנ ר״רהמכ ןואגהב ו״צי 23 קחצי ר״דהב הלענה״
 ׳יתש• שירבאד ׳מ ותדוד הרקיה השאהל בוט לזמל ריכשה
 נ״עב (הנשיה תסנכה תיבב) י״הבב ול רשא םוקמה תא
 לדנענג ,מ הרקיה םוקמל הכומסה הנשיה (םישנ תרזעב)
 ןמ וילע בשתש ו״צי לשאמ ר״רהומכ ףולאה שישיה תשא
 ןושח דע ונייהד ׳םימי םייתנש ךשמב ,ךומסה ןייז׳ת ןושח
 (םיינלופ םיבוהז) ׳ופ ׳הז הרשע ןתת תוריכש ,ק״פל תיט׳ת

 ׳יתש 24 שילאווח ׳מ תינברה■ הצרתש םאב םנמא ׳הנשל
 המיענ .ל״נה תורשקתה לטבתי יזא ל״נה םוקמה לע בשיל
 (תורטש יספוט ףקות לכבו) ש״טתכבו (רדוס ןינקב) ס״קב

 טזרקאלד והיתתמ םהרבא השמ םאנ ,ל״נה םוי םלועבש
 .25 ״אקארק ק״קד אתמ ארפס

 דבלמ ,תסנכה תיבב עובק םוקמ תשיכרש תעדל תאזו
 דובכ לש ןינע .דתיה ,הלפת םוקמכ המצעל איהשכ הרטמה
 םהל ושכרש םידבוכמה ןמ ויה .הבושח ןוה תעקשה םגו
 ףסכב ןכ ירחא ורכמנש םינוש תסנכ יתבב תומוקמ רפסמ
 תטישפ לש םירקמבו םהישרויל םתוא וליחנהש וא ,אלמ
 .26־ םישונה תבוטל תומוקמה תא הלהקה הדבעש (חרוב)לגר
 ־רב םיליצאש ,םינמז ויה תומוקמה לש יפסכה םכרע ללגב

 .20 ׳ע ןייטשטוול םיקיתע םירבד 21

 .רועו ׳ו ת וגשיה ח״עז ת״וש 22

 .תוקוסע הלגמ לעב לש ונב 23

 .קחצי ׳ר לש ותוחא 24

 .׳ז ׳יס ןייטשטוו וימכחו לארשי תורוקל 25
 רישע" : בנ ׳יט בר יב י״ר ת״וש הארו ,46 ׳ע סקנפ ,ןירפלייה 25•

 הלעהו ורקיתנ ב״חאו לוזב נ״כהיבב תומוקמ הברה הנקש

 ."נ״כהיבל אובל םירכושה בל גוסנש דע םתוריכש

 םתריכמ ורסאו םהילע 26 דחוימ םמ וליטה ךלמה תוש
 .םדצמ ןוישר אלל

 הלהקה תוחתפתה

 תחפשמ ינב ויה שורגה ירחא ׳זיימיזקב םיבשיתמה ןיב
 העקתשהו גארפמ תובר םינש ינפל העיגהש ,(לשיו) לשיפ
 .הלהקב חתפמ תודמע ושפתו םהיקסעב וחילצה ,אקארקב

 ,תויוכז ינורתי ילעב ךלמה ינכוסכ תוכלמל ויה םיבורק

 ¬וילע לע ודמש רקיעב םלוא .םיבחרנ םיקסע ילעבו םיאקנב

 תוכזב תסנכה תיבבו הלהקב הינומגההו תירובצה םתונ
 ,תאזה החפשמה .הרותה ילודג םהינתחו םיליכשמה םיהנב
 ,תינלופה הליצאה םע םייתרבחו םיירחסמ םיסחיו עגמ ךותמ

 םאו ברעמה ןמ האבש תוברתהו המדיקה חורמ העפשוה
 םג םתוא החלש ,תירוקמה תודהיה חורב הינב תא הכניח יכ
 ¬זג הרזגנשכ .םידומילב םלתשהל הילטיאבש תואטסרביגואל

 דחי הדעה ןמ לדבנו ןויסנב םיחאה דחא דמע אל שורגה תר
 תנמלא לחר םג .ריעה ןמ ולגוה אל וז תוכזבו וינב יגש םע
 הלבק ,שורגה ימי םצעב הלעב תומ ירחאש ,לשיפ השמ
 ¬וימ ןוישר יפל אקארקב הראשנ ,החפשמה יקסע לוהנ הידיל

 תיב תא תרשל םעפ לכ לכות ןעמל" ׳ךלמה ינפלמ. דח
 ."תוכלמה

 תחפשמ תעפשה .דתיה שורגה ינפלש הנורחאה הפוקתב
 ¬כסה ץרפשכו ׳זיימי׳זקב "םידוהיה ריע" לע ■םג השורפ לשיפ

 םיבצקה ןיב ,שורגה ינפל הנש יצחכ ,1494 תנשב ךוס
 םימתוחה ןיב לשיפ השמ ׳ר היה ,םיינלופה ןיבל םיידוהיה
 .27 ריעב רשבה רחסמ ירדס לע תונוטלשה םע םכסהה לע
 םתב םע יושנ היה ,לחרו השמ לש םנתח קאלופ בקעי יבר
 וימח תיבב בשויו םימיל ריעצ דוע ותויהב .רתסא הריכבה
 הבישי שפת ,ףירחו ןואגכ םסרפתה ,שוריגה ינפל ,אקארקב
 ךכ לע דיעמ .הכלה ינידב עירכמו קסופ־ברל רכוהו הלודג
 ¬תכל רתיה וב םיגהונ םיחבטה אקארק ק״ק ןאכבו" א״מרה

 קאלופ בקעי ה״ומ ונבר םהל .דרוה ךכש םירמואו הליח
 םהל שיו ןקזה הרוה רבכש רחאמ םגהנמ םהל ונחנהו ל״ז
 'ר תעד ינפל ותעד תא לטיב א״מדה .28 ״וכומסיש המ לע

 םיבצקהש ,ריעהל תאזו .ובר לש ובר היהש ׳קאלופ בקעי
 ידימלת ויה ,ולא םימודק םימיב ,אקארקב רשב ירכומו
 בקעי יבר לש ותודעכ ,םירפס ירבחמו תובלה• יעדוי ,םימכח
 ־דובהו םיבצקהש םכתעד לע .הלעי לאו" ,ץאליטשאק שיא
 םישנא תוצמ קר םהידיב ןיאש תוטוידה המה אקארקמ םיק
 םסרופמו אוה עודיו יולג הברדא ,וניא הז ,רתוי אלו:הדמולמ
 ירקנמו םיבצקה לכש אקארק ק״קב היהש ימ לכל
 ¬למב םידמולמו םיעדוי םימכחו םינבר המה םשה רשבה

 .20 ״הרות לש התמח

 .61 ׳ע םש ,ןירפליה 26

 .11.2X1, 73 ןבלב 27

 .,ד ללכ תאטח תדות 28

 .ףוסב ח״סש היצימו ,ש״ארה ת״וש 29
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 ,דיימיזקל ונתוח תיב םע דחי ,קאלופ בקעי יבר רבעשכ

 ¬תה ךכ ידי לעו ריעבש ידיחיה תסנכה תיבב ברל לבקתנ

 1503 תנשב .״תינלופה״ הדעה לש ירובצה הדמעמ קזח
 הנמתנ קאלופ בקעי יברו ךלמה ידי לע תאזה הריחבה הרשוא
 לכ לש ללוכה ברל אלא ,דבלב אקארק לש הברל אל ודי לע
 יונימה בתכב ,רתויב תובחר תויוכמס םע ןילופ תנידמ
 ןיב םיכוסכסה לכב טופשל ךמסומ אוהש" ;ראשה ןיב רמאנ
 רושקש המ לכה תואלמלו תודמה ןקתל ,םידוהיה
 ןוטלש קאלופ בקעי ׳ר טלש■ הז יונימ לש וחוכב ."תונברב
 רבד ,הלהקה ייחבו תסנכה תיבב "ןילופ יגהנמ" עבקו דיחי

 .ונממ םיצורמ ויה אל היכ׳צ יאצוייש
 שדח רגהמ■ ׳זיימיזקב עיפוה אקארקמ שודגה ימי םצעב
 רחסמב הליחתמ קסעש ,"םהיבמ ידוהיה םהרבא" גארפמ
 דעש ךכ ,תוירבה םע ךלהתהל עדיו היה זירז םלוא ,30 םידב
 ¬שמל יניצר הרחתמ השענו רובצב הקזח הדמע שפת הרהמ
 תא ובזעב .תירובצה התעפשהב םגו היקסעב■ לשיפ תחפ
 רתי ׳ואצומ ץרא םע וירשק קתנ אל ,תופידרה תמחמ גארפ

 ךלמל יכ׳צה ךלמה תאמ הצלמה■ בתכמ ותא איבה אוה ןכ לע
 ולצנ היכ׳צ יאצוי .תוכלמל בורק ךכ ידי לע השענו ינלופה
 ירחאו ךלמה םע ויתוכילהו■ םצרא ןב לש ירובצה ודמעמ תא

 ךלמה תושרב ,1518 תנשב ןילופל היכ׳צמ תרבגומה הריגהה
 םהיתונעטב תונוטלשה תא םיפיצמ וליחתה ,ןושארה טנומגיז
 ךלמהש דע ,תאש רתיב ורבגו ורזח תובירמה .תונשונה
 לכב .תודע יתשל םיבשותה תא גליפו םהיתושירדל תואנ
 ראשנ תסנכה■ תיבו הנוילעה לע "םינלופ״ה די התיה תאז
 םיינמז הלפת■ יתב היכ׳צ יאצוי ונגרא םיתניב .םתולעבב
 תורמל םלוא ,םחור יפל תסגכ תיב םהל תונבל הוקתב

 .ומיקהל וחילצה אל ,ךלמה תאמ ולבקש תוכזה
 ׳זיימיזק לש ףופצהו לבגומה■ חטשב ובשי םהה םימיב
 החילצה תאזה הלודג אלה הלהקהו 31 לארשימ שפנ 2060
 תסנכ יתב השמח ,ךרעב הנש ששו םיעשת ךשמב ,תונבל
 לע תסנכה תיב :םהו ,םיראופמו םילודג םינינב ,םישדח
 ,ךרעב 1593 תנשב ,הובגה ,1553 תנשב הנבנ ,א״מרה םש

 תחפשמ לש תסנכה תיב ,הפוקת התואב■ "הפוק״ה לש
 שלקעי ׳ר קיזייא ׳ר לש תסנכה תיבו 1620 תנשב שרפאפ

 .1640 תנשב
 יתב םיסקנפבו תודועתב םירכזנ ולא תסגכ יתב דבלמ
 תיב :אקארקב םימייק ויהש םינוש תושרדמ!יתבו תויסנכ
 ארקנש םירעשמש ,"זיולק" תסנכ תיב ,32 םינקז בשומ תסנכ
 תיב ,רנזולק לידנמ הירכז ׳ר לבוקמה ברה לש ומש לע
 ,ר םש לע תסנכה תיב ,ןשיה תסנכה■ תיב די לעש תסנכ

 שרדמ תיב ,33 ןויצ םחנמ לש תסנכה תיב ,שילעמ םולש

 .הרעהב **.2.102 ןבלבו ,$*11<ג1ב 210 /דפיש 30

 .209 םש ,ןבלב 31

 .ש׳לקעי ,ר השמ ׳ר ידי לע הגבבש 32

 .הרעהב די ,יס םיקיתע םירבד 33

 תיב ,36 העבגה לע תסנכה תיב ,34 השמ ןב קחצי ׳ר לש
 ,37 ״שדוק היהי ירישע״ תסנכ תיב ,36 םיאורק העבש■ תסנכה
 שרדמ תיב ,38 רשילאק ריאמ םש ׳ר ןיידה לש שרדמה תיב
 .דועו "רקובל םירמוש" שרדמה תיב ,39לגס ןמרב רכשי ׳ר לש
 ודסיש תונוש תורבח לש תומש תורוקמב םירכזנ ולא דבלמ
 דומלת תרבח ,םהיניבו ,םהלשמ שרדמ יתבו תסנכ יתב םהל
 ,הלכ תסנכה ,םילוח רוקב ,םירענל שרדמ תיב םע הרות

 םיתע יעבוק ,םימותי ילדגמ■ ,דסח תולימג ,םימורע שובלמ
 יפל הכאלמה ילעב ינוגרא םג .דועו םילהת תרבח ,הרותל
 הרית יכירדמ םע םמצעל הלפת יתב ודסי םהיתועוצקמ
 ודסייתנ ,םהישרדמו םהיתויסנכ יתבו ולא תורבח .םהלשמ
 ¬שה אלל םינוגראה ירבח ידי לע וא םינבדנ םידיחי ידי לע

 .הלהקה תפוק תופתת
 רומגל היה■ םתבוחמש ,םירבח האמ ויה םילהת הרבחב
 דיגמ ,ןשרד םנובשח לע וקיזחה םה .םוי לכב םילחת רפס
 .בירעמ תלפת ירחא עובק רועש םהינפל רמאש ,םירשמ
 םה ,םירבח הברה ונמנ "שדוק היהי ירישע" תרבח לע
 םיבייח ויהש ,םהמ רשע השמח םעפב םעפ ידמ לרוגב ולעה
 אורקלו תוחילס רמול ,רובצב ללפתהל ,ירישע םוי לכ םוצל
 ובו חול יולת היה■ םהלש תסנכה תיבב .לחיו תשרפ הרותב
 ,ושוכר רשעל םדאל הוצמש םשכש ,םירפסב בותכ" :רמאנ

 .40 ״שדוק היהי ירישעהו בותכש ומכ וימי רשעל הבוח ךכ
 ארבח" לוהנל תונקת אקארקב ונקתוה (1595) ה״נש תנשב
 הרבחה ישנא" רמאנ תונקתה ןיב ."הרות דומלתד אשידק
 םיינע ינב םע דומיליש םימש אריו ןוגה דמלמ רוכשל וחקפי

 רשא םירענ לש שרדמה תיבל םיאבומה םימותיו
 ¬וקמב םימעפ רפסמ רכזנ שרדמה תיב .4!״הזל ןכוה
 םייפסכ םיישקב הלקתנ הלהנההו תואצוהה ולדגשכ .תור
 תוסנכהש וניארש רחאמ" :(1638) ח״צש תנשב טלחוה
 דמלמ תוריכש תקפסהל םיקיפסמ םניאו םיטעומ הרבחה
 ללג ,םירענ לש שרדמה תיב תקפסהו (אנכוד שאר) ד״רו
 שרדמה תיבל םיכומסה ,יובמה ישנאל תושר וננתג ןכ
 שרדמה תיבב הלפתה תעב ללפתהל םמצע עובקל ,םירענ לש
 ל״צ רשע השמח ןרדסכ ןידימת עובש לכ ונתי הז דעבו הז
 םוי עובש לכב םיבובסהמ ישש קלח ץוח ,וז הרבחל שילופ

 .42 ״׳,ד םויו ׳ב

 .50 ןורכז תוחול ,ולש הבצמה ןכותמ .שלקעי ׳ר השמ ׳ר לש ונב 34

 .תוקומע הלגמ לעב ונתחל שלקעי ׳ר השמ ׳ר הנבש 35

 .׳ח ץיברת ,בירניו ר״ד ,תולהקה תודלות 36

 .11 ח״ירת דיגמה 37

 םרחה זורכ לע ותא דחי םתחש לגס י״רה לש וניד תיבמ ןייד 38
 •ח״ישת ,תויפלת ,ירעי םהרבא הארו ,המ ץפח ירבד .םידיסחה דגנ

 01 ןוילג ,ח״ירת ,דיגמה ,ןשיה תסנכ תיבב רודיס ךותמ 39

 .םש ,דיגמה 40

 ,ףסא ׳סורפל ךונחה תודלות האר .11—10 םיכרכ ,ךוברהאי ,ןבלב 41

 •בק ׳ע

 .םש 42
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 תוצח ןוקתל םוקל וגהנ "רקובל םירמוש" שרדמה תיבב
 םע תירחש תלפת ללפתהלו םויה רוא דע תולפתב ךיראהלו

 .ןיקיתו
 תלהקה תפוק

 תקזחהל תואצוהה יכ ,הקיר בור יפ לע .דתיה להקה תפוק
 תויקוח ,תוינוגרא םג .דאמ תולודג ויה היתודסומו הלהקה
 ¬ממהו םיינוריעה םיחקפמהו םיטילשה תבוטל ,תויקוח יתלבו

 אל הקדצה תפוק .תופוכת םיתעל הלחקה לע ולטוה םייתכל
 ינפל דימת הדמע ךכ םושמו ריעבש םיינעה יכרצל הקיפסה
 םנוקתלו תסנכה יתב הקזחהל ףסכ תורוקמל הגאדה םיאבגה
 תורבקה תיב .ןמזל ןמזמ וצרפש תובורמה תוקלדה ירחא
 ץורפ דמע הלהקה לש החוקפב היהש ריעה ךותבש ןטקה
 דע ׳ותוא רדגל הלהקה לש הדי הגישה אלו תובר םינש
 ןשיה תסנכה תיב לש הרותה רתכ תא ןכשמל ויה םיחרכומש
 יאנת .הלהקה יסנרפ תוברעב הצוצק תיברב האולה ךושמלו

 :סקנפב ומשרנ האוולהה
 תיב תא הצרפנש הצרפה לדוג תא וניאר הארש רחאמ"
 אנכש ר״רהמ חונמה תיב דגנו לומ! דמועה ןטקה תורבקה
 םש םיכלוה םיבלכש ונתוארב ונבל הוד הז לעו ל״ז ץ״כ
 םיוסמ ךס הזיא הקדצה תפוקמ תעכ לוטיל תגשמ ונדי ןיאו
 םוי לכ תוינעה יכ ל״נה תורבקה■ תיב ביבסמ רדג רודגלו
 ונילע הבורמה האצוהה לדוג תא םגו ךלוהו רבגתמ םויו
 םתהמו םתהל אבהמ םיבשו םירבועה םיחרוא םיינע תמחמ
 תיב לש שממ םיקלא רזנ ןיכשהל ונחרכוהש דע ,אכהל
 תולבקה לש סקנפב ביטיה ראב םש ראובמכ הנשיה תסנכה
 םינשכו םלועמכ םדקמו זאמכ היהיש ידכ ןכב ,תואצוההו
 ו״צי םיאבגה םיפולאה ונתנ ביבס םיצע לש רדג תוינומדק
 ינש ונייהד ,אקסיעב םיבוהז האמ ךסמ (בוח ירטש) ח״ש
 ףולאהב מ:״ח ינא םתח דחא לע ,םישמח ךסמ דחא לכ ח״ש
 לעו םב השמ ׳ר ףולאהו שילעמ בקעי ׳ר ףולאהו בקעי ׳ר
 ףולאהו שלאי ילתפנ ר״ב לאומש ר״רהמכ ףולאה■ ומתח ינשה
 הלא ונתנ ןכש ,םייד הדוהי ׳ר לאוי ׳רו דנרו א״ר רעב ׳ר
 םניא ל״נח םימותחהש ,ו״צי םיאבגה סקנפב בותכל םירבדה
 ו״צי םיאבגה םיביוחמ ךא ,תחא הטורפ ףא הזל םיבייח
 ונרסמ ל״נה ח״שו הקדצ לש יקנראמ ל״נה ח״שה םלשל
 אוהו האצוהה היהת ודי לעש שלאי לאומש ׳ר ףולאה ידיל
 רשא ונתאמ דחא לכש םרחב ונילע ונלבקו וז .דוצמב קסעתי
 יכדרמ ׳ר ידיל ןתיל םיביוחמ םיאבגה םיפולאה לצא הפ היהי
 .הז עובשב היהת הלחתההו םיבוהז השלש עובש לכ שמש
 .רכו א״מת זומת ד״כ ,תרמשמל ויהי םירבדה הלא ד״כ

 .43 ״ך״צי םיאבגה םיפולאה לכ תדוקפב םתוחו בתוכה
 ¬והז האמ ךסב בוח לש ןימולשתה יאנתו אקסיעה תרוצ
 םימיב הלהקה לש השקה יפסכה בצמה תא םיפקשמ ,םיב
 לע דבכ לועל ויה תוליגר יתלב תואצוה קר אל םלוא .םהה
 רנ״כ תסנכ תיב לכב תולבוקמ תואצוהל םג אלא ,הלהקה
 תונקת ןיקתהל ךרוצ היהו תוסנכהה וקיפסה אל "דימת

 .וכ ׳יס ץפח ירבד ,ןייטשטוו 43

 הנקתוהש הנקת טטצנ אמגודל ׳הז ךרוצל םידחוימ םירדסו
 : (1633)ג״צש תנשב

 ו״צי םיאבגה דובכ םיניצקה םיפולאה יפמ םכסומה הלע"
 גהנמה היהש ומכ ,רואמל תיתכ ןמשב דימת רנ תולעהל
 המכ ויהי וליפאו ,גזמה רסחי לא האלהו םויהמו םינומדקמ
 לעו םיטוטמפהמ רוא ענמי אל ןכ י״פעא (טייצ־רהאי) צ״י
 הב לדתשהלו הוצמהל עייסל םותחה ינא ,ילע יתלבק ןכ
 יל ןתיל ימע םתורשקתה פ״עו דימת ראשנ היהיש ןפואב
 דעב טראווק לכ ,ןמשה■ יתינקש ,םיבוהז הרשע שלש וז הנש
 לעו שילופ םיבוהז■ הרשע שלש דעב ,שילופ םילודג השש
 הנש תיעיבר לכב ב״חאו םיבוהז השש דימו ףכית יתלבק הז
 לככ צ״י הזב בישחהל יל רתומו ל״נה ךרעה יפל יל ונתי
 קוסעלו םלועב תולשרתה םוש ילב קסעתהל ילע יתלבק ל״נה
 ,ק״פל ב״צש ןויס ה״כ ׳ה םוי םויה השעג הנומאבו תומימתב

 .44 ״םהיוויצב םתוחו בתוכה רדשמ שביפ היקזח רמא הכ
 קוסעל" החטבהה תורמל ,ותוביחתהב דמע אל ןלבקה םלוא
 הקלח תא ול המלש אל הל,דקהש וא ,"תומימתבו הנומאב

 :ןינע ותואב השדח הטלחה הלבקתנ הנש רובעכו
 תולעל דימתמ היה אל דימת רנהש ,וניאר האר יכ ירחא"
 ¬תה תמחמ ןה ,קיפסמ היה אל טומפהש תמחמ ןה ,דימת רנ
 ,דועש לש תורנב דימת רנ קיזחהל ונמכסה ןכב ,תולשר
 תיבב)י״הבב טייצ ראי לש רנ היהיש םוי לכב ,ןפואה הזב
 רנה םוקמ לע ודימעהל רנה ותוא חקוי יזא ,(הנשיה תסנכה
 םוקמל ודימעהל תבש לש רנ חקוי תבשו תבש לכב ןכו דימת■
 תורנהמ חקוי יזא ,טייצ ראי לש רנ היהי אלש םויבו ל״נה
 רשא ׳ו״צי 44• טאפ שריה ׳ומכ הלענה שישיה דיל ונגתנש
 םוי ידמ חיגשהלו וז הבר הוצמב קסעתהל ותוא וחור ובדנ
 ךותמ שומי■ אל דימת רנ היהיש ןפואב רקבו ברע ,ומויב
 לע תולעהל ונרמא ,ותיבשי אל הלילו םמוי ,טעמ שדקמה
 רפכל ׳א םוי םויה םיבר םימי תרמשמל דומעי ןעמל רפסה

 .45 ״ק״פל ג״צש רדא ׳י ,םכיתושפנ לע
 ץמקל םיכרד ושפח תסנכה יתב יאבגש אלפ ןיא הז בצמב
 ב״צש תנשב הנקתוהש הנקתב .םימוחת ןהל ועבקו תואצוהב

 :רמאנ (1632)
 םויהמש ו״צי םיאבגה םיניצקה םיפולאה דובכ ומיכסה"
 תיבהמ ו״צי םיאבגה וצרי םאבש רובעי אלו קוח היהי האלהו
 עובק וניאש רחא ןזח הזיאל ללפתהל ןתיל הובגה תסנכה
 ןיאש ,ו״צי הלהק,דמ רחא ןזח וא חרוא הזיא ןה ,ג״הבב
 הטורפ הוש וליפא הקדצ לש יקנראמ ול ןתיל תושר םהל
 ןיאש םכסומה הלע ןכו ו״צי כ״הבמ םיאבגה םג וצרתה הזלו
 הששמ רתוי הקדצ לש יקנראמ איצוהל■ ל״נה םיאבגהל תושר
 ו״צי םיהובגה םיפולאה םיאבגה ןיאו תחא האצוה םיבוהז
 םעפב םיבוהז הששמ רתוי ואיצוהש ןובשחה לבקל םיכירצ
 רידל תואל תרמשמל םערז לעו םהילע ולבקו ומייק ,תחא

 .גי ׳יס םיקיתע םירבד ןייטשטוו 44

 .ינושרג,ד תדובע לעב יזנכשא ןושרג ׳ר לש ונקז 44*

 .םש ,ןייטשטוו 45
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 םיאבגה םיפולאה דובכ תופרטצהב השענ ל״נה לכ םירוד
 .46 "ק״פל תיב ידצ ןיש זומת ח״רב ׳א םוי םויה

 ,םהל היה דחא ןיד אקארקבש תסנכה יתב לכ אל ,ןכא
 תפסונ הטלחה האבו םהיתואצוה רועש ךכ םרשע תדמ יפל

 :תרמואה
 המ לככ ו״צי ונתלהקד תויסנכ יתב לכב ןידה אוה ךכ"
 היהי הקדצ לש האצוהה ןינעב ךא ,ליעל שרופמו בותכד
 האצוה ואיצוי אל הפוק לש תסנכה תיב ונייהד ,ןפואה הזב
 ואיצוי אל םינקז בשומ תסנכה תיב ,יצחו בוהז לע רתוי
 ,דדמה לע ףיסוהל םילובי כ״בה לכ ןכא ,בוהז לע רתוי
 .47 ״ל״נה םוי השענ ו״צי םיהובגה םיאבגה דובכ לא םתלאשב
 ועימשה תסנכה יתבב .ויה הרמז יבהוא אקארק ישנא לבא
 ךכ לע לאשנש ח״בהו "םתלפת יתבב םירמזמש םינוגנ"
 אלא ,ירמג אק והיגימ ואלד,׳ בישתו ׳רוסיא הזב האר אל
 תיבגמ ךורעל וצ־'םינזחה ידהוא .48 ״הקיסומה תמכח ידי לע
 ףקותב ךכל ודגנתה הלהקה יגיהנמ םלוא ׳וז הרטמל תדחוימ

 :השדח הנקת ועבקו
 ןזחל תובגל היבג וזיא תושעל ה״ב״דמ םידיחי םיאשר ןיא,"
 ,םירבד ראשו תוסנקב הז לע ושנענו בורקמ ושדחתה רשאכ
 ילעבה ןכו ל״גה לכ לע רובעיש אוהה ה״במ שמש לכ כ״ע
 תומרחבו תוסנקב וסנקוי ל״נה לע ורבעיש םיאבג וא םיתב

 .49 ״ו״צי םיאבגה םיפולאה דובכ םהילע ותישי רשאכ
 ."זיולק" תסנכה תיב םג וז הנקתל ףרטצה םוי ותואב
 לע םג הלבגהה תא וביחרהו תכל וקיחרה ולש םיאבגה

 .םינשרד
 ¬תה ,ל״גה ןינעב ו״צי םיאבגה םיפולאה דובכ ףסאתהב"

 המ לככ םייקלו רשאל ,כ״ג זיולק ה״בהמ םיאבגה םג וצר
 ןתיל אלש ונייהד ,ו״צי םיאבגה דובכ םיפולאה םהילע ורזגש
 הטורפ ,דוש וליפא הקדצ לש יקנראמ תוריכש רחא ןזח םושל
 יצחו בוהז לע רתי ואיצוי אל םהלש האצוההו ןשרדל ןכו

 ."ו״צי םיאבגה דובכ בור תלאש יתלבמ
 םשרנו תסנכה יתב רתי לש םיאבגה םג וכלה םהיתובקעב

 הקדצה ןמ שרוד םושל ונתי אלש ןוקתהו" :סקנפב
 בתכנ ,ליעל םירכזנה םירחאה תויסנכ יתבה לע םג רזגנ
 רדשמ שבייפ היקזח םאנ ל״בצש זומת ח״רב ׳א םוי םתחנו

 ,50 ״םהיוויצב םתוח
 הארנכ ,ולא תונקתב ללכנ אל קיתעה תסנכה תיבש ןיגעמ

 .םיתגיב בטוהש יפסכה בצמה ללגב
 תסנכה יתב ולדבנ ,דבלב תואצוהל םימוכס תעיבקב אל
 היה "תווצמה" יריחמב םג םא יכ ,ינשה ןמ דחא אקארקב
 תסנכה יתב רתי ןיבל "םחוימה!" ןשיה תסנכה תיב ןיב לדבה

 .הנקתב המשרנש תטרופמ אלבט יפל ,ריעבש

 .די םיקיתע םירבד 46

 .םש 47

 .זכק ׳ם תונשיה ח״בה ת״וש 48
 .םש םיקיתע םירבד 49

 .םש 50

 (1595)ה״נש תנשב אקארקב הרבוחש תונקתה תרגא ךותמ
 .תסנכה יתבב םימייק ויהש םירדסהו תואבגה רטשמ ףקתשמ

 שאר לש ינש םויב שדוח־םנרפה" :רמאנ תרגאה שארב
 דחא םוי ותויהב ח״ר םויב וא ,םימי ׳ב ח״ר היהישכ ,שדוח
 רומשל וקדצ ןהב וילע לבקי ,הילדג םוצב ירשת שדוחבו
 לע םירבועהו םידרומהו םיעשופה רסייל ופוגבו ושפנב
 ¬אבו תמאב תאזה הנקתב םיבותכה תרגאה ירבד לכמ תחא

 להקה תעד לעו םוקמה תעד לע ,המרמו המרע ילב ,הנומ
 לכמ לופי אלשו שמשה ינפל היהת תאזה הלבקהו ,ו״צי

 ¬שהו דיזמב הצרא דחא רבד הטמל םיראובמה הנקתה ירבד
 ריהזהל איהה הלבקה תסנכה יתב לכב ףכית וזירכי םישמ
 לבקי הז דעב .רמוגו ואריו ועמשי לארשי לכש ידכ םעה תא

 .51 ״׳וכו ךרבש ימ
 תיבב תויטמרד תוזרכה תרוצב רובצה לע המיא תלטה
 יוולב םימעפלו אקארקב דאמ החיכש העפות ,דתיה ,תסנכה
 טילש היהש ,שדוח סנרפה םג םלוא ,הרות ירפס העבש
 תא דומללו דדובתהל שרדנו רהזוה ,הלהקב טעמכ דיחי
 ומצעל שפנ ןובשח םג תושעלו ןהב יקב היהיש דע תונקתה
 :תונקתה ןתואב בותכ ךכו ,ונוטלש חכ תא ליעפי םרט
 תליחתב הלוכ הנקתה ארקל ףכית ביוחמ שדוח סנרפה"
 בוטה לע תווצל עדיש ידכ ומצע ןיבל וניב ולש שדוחה
 וריהזיו וריכזי ןכ םג םישמשהו ׳וגו ערה ןמ עונמלו

 ."ושדחב שדוח ידמ ונורכז לע תולעהל ותוא

 תסנכה תיבב תוחיש

 תאירק תעשבו הלפתה תעשב תסנכה תיבב חחושל גהונה
 ואר הלהקה יגיהנמ .םהה םימיב אקארקב ץופנ היה הרותה
 הנקת ןיקתהלו וז הרומח הריבע לע םעה תא ריהזהל ךרוצ
 רזחש רחאל דע רמאש ךורב ןמ רבדל אלש" : (§69)תדחוימ
 לפלפל וליפא ,הרותה תאירק תעשב םג ,הלפתה תא ץ״שה
 אורקל אלש םג ,םעפ לכב לודג יצחו ׳ג סנקב הרות ירבדב
 ,יעמתשמ אל אלק ירת יכ ,םר לוקב ץ״שה םע השרפב
 לכב הזמ וריהזי םישמשהו "הרותה לא םהינזאו" רמאנש
 לע םעה ריהזהל תסנכה תיבב הז לע םידיקפ ודיקפיו םעפ
 םע תסנכה תיבב ׳ה םוי לכב ורזחי םינטקה םישמשהו הז
 םנק ןתיל םירבועה תא ריכזהל הרוגס (אספוקה) םקיבה
 תסנכה■ תיב ןינב תקפסהל היהת איהה סקיבהו הקדצל ל״נה
 הלטבל םימש םש םיאיצומה ריהזהלו ריכזהל םג ,62 השדחה

 .(אספוקל) "םקיבל הקדצל םשפנ רפוכ ונתיש
 ןתיא" לעב לש ויבא ,טרופאפר לאיחי לארשי ׳ר ברה םג
 -ארקב ןשיה תסנכה תיב לש םיעובקה ויללפתממ ,"יחרזאה
 רקיעב םערתמ אוהו הז ילילש גהונ לע תופירחב ביגמ ׳אק
 תעשב אקוד ,הרותב םחוכ םיארמש ,םימכח ידימלת לע

 .הליפתה

 תא יתעמש ינא םגו" :ויבתכב םשור אוה ג״עש תנשב

 .11—10 םיכרכ ךוברהאי ,ןבלב 51

 .1553 תנשב םקוהש א״מרה לש תסנכה תיב איה 52
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 רמולו רבדל הלפת תעשב םלוקל םיבישקמ םירבח תקאנ
 ¬רפמב ןהו ארקמ לש םיטשפב ןה ,םירקבל םישדח םיטשפ

 שי <י״שר ירואיבב טרפב ,םינשי םג םישדח םינוש םיש
 ריעי שיו רוזאה תא קבדי רשאכ ,63 בוט קבדל םירמוא
 ךלוה שי ,ךלהי אל וינפל קדצו! 5*יחרזמה קדצ חרזממ
 הלעי אל הזו הזו יחרזמה שוריפל הכוראב שיו הרצק ךרדב
 הרות ירבדב םיאגתמש ולא דגנ םירבד חיטמ אוה ."הכורא
 ורמאי אלש" ,םרוקמ תא םימילעמו ואצי םבלמ אל רשא
 הזיאב הבנגה אצמת תרתסמבו תרתחמב םואתפו םרמא םשב
 םהילע אל" :רמואו ךישממ אוהו ,"ןשי וא שדח רובח
 ןויעב םלוקב ונתנ יכ ,הלילח םנולקב דבכתהל יתנולת
 ,יירבחו יינכשב יננובתהב ,םירבדה הלא יתאנש ןכ לע ,הלפת
 םניאו םיעמושל ,הלילח ,ונתוביבס ולעני הלפתה ירעש ןפ

 .66 ״םיחומ
 לטבל ,הארנכ ,וליעוה אל ובשנו ורזחש תורהזאהו תונקתה
 ברהש דע ,הלפתה תעשב תוחישה תא קיתשהלו גהונה תא
 לש הברל לבקתנש ירחא ,ח״בה לעב ,שקריס לאוי ׳ר
 השמ ׳ר הבישיה שאר םע דחיו הרהזאה תא שדיח ,אקארק
 תעשב הפי הקיתש" ,תסנכה יתב לכב זירכהל הוצ שלידנמ
 ¬והו תובר תולהקב ןכ ירחא הלבקתנ אמסיסה .66 ״הלפתה

 ריעב .ןילופב תסנכ יתב הברהב תוריוצמ תובתכב םג העיפ
 תוצבשמ עבראב תאזה אמסיסה הססונתה לשמל דורגושיוו
 הנומשה האמה ףוסמ ראופמה שדוקה ןורא תיזחב תובוטח

 .6ז רדנאלדירפ דוד םסרופמה ןמואה■ ידי ישעמ ,הרשע
 ירחא אקארק תונברב שמשש ,רלה ןמפיל ט״וי ׳ר ברה

 ךרבל ,תדחוימ "ךרבש ימ" תלפת רביחו תכל קיחרה ,ח״בה
 :הרות ירבדב וליפא תסנכה תיבב תוחישמ םירהזנה תא

 דוד ןרהא השמ ,בקעיו קחצי םהרבא וניתובא ךרבש ימ"
 רובד םושב קיספהלמ ונושלו ויפ רמושה ךרבי אוה המלשו
 הרות רפס תאירק תעשבו הלפתה רמג דע רמאש ךורב ןמ
 תחישמ ןכש לכו רוביח הזיאו הרות ירבדב וליפא ,רובצבש
 תובותכה תוכרבה לכ וילע ולוחיו תועומש ירופיסו ןילוח
 ערז הארי ,תואובנה ירפס לכבו ה״ע וגיבר השמ תרותב
 םהש תומלוע ינשבש תונחלש ינשל הכזיו םימייקו םייח רשכ
 םוי אוהש אבה םלועהו■ בוט הגהו רמאנ וילעש הזה םלועה

 .68 ״ןמא רמאנו בוט םגו ךורא ולכש

 םישמשה ידיקפת
 ויה םיאבגה ןוטלשו הלהקה רטשמ לש עוצבה ןונגנמ
 שמשה לש וידיקפת ומצמטצה הליחתמ .םישמשה רקיעב

 .ן״ש אקארק ,תיקלטיאו שידיאב םירואיב םע י״שר לע שוריפ 53

 .יחרזמ והילא ׳רמ י״שר לע שוריפ 54

 םש ׳יס א״בשרה ת-״וש םג האר .במ—אמ םיפד יחרזאה ןתיא 55

 .וכ ׳יס חקורו
 .10 ןורכז תוחולו ׳ב ןויצ ירעש 56

 •329 ׳מע (תינלופ) הינלופב םידוהיה .רפיש 57

 האר ,"ט״וי דובכל" ןהכה יכדרמ ברה !םיקסופה תודלות ,סנאה 56

 .ה״ישת רפס תירק ,ירעי .א םג

 םימ קפסל ,ןמקנה לע רומשל ,דבלב תוטושפ תודובעל
 ירעש תא רוגסלו חותפל ,תורנה תא קילדהל ,םידי תציחרל
 לע הלטוהו םידיקפתה וברתנשכ .ברעבו רקובב תסנכה תיב
 ץוח ישומשלו תוזרכהל ,ימינפ רדסל תוירחאה םג שמשה
 ¬ובעה עוצבב ותדוקפל דמעש ,(שמש רטנוא) רזוע ול הנמתנ

 שדח ראותב אקארקב םישגפנ ונא םינש ירחא .תוליגרה תוד
 ודיקפת תא אלממה "יאבג יצח" ןיעמ אוהש ,"הובג שמש"
 ,םירחבנה םיאבגה תמועל האנה תבוטב וא עובק רכשב

 .םרפ לבקל תגמ לע אלש תובדנתהב םישמשמה

 ¬זה ,לדגומ ןונגנמל וכז ריעבש תסנכה יתב לכ אל םלוא

 .69(1632) ב״צש תנשב תדחוימ הנקתב העבקנ תאזה תוכ

 ,שמשה לש םינוש םידיקפת םנמא תורכזנ תומודק תונקתב

 תונקתב םג .הלעמל ונרכזהש יפכ ,הליגרה ותדובעל ףסונ
 ד״באו ם״ר שביוו םלושמ ברה ידי לע ונקתוהש ן״ש תנשמ
 םיעיפומ 60 ״תבש תכאלמ רוסיאמ לצנהל״ אקארק ק״קד
 תונקתל המדקהב .שמשה לש םיגוש םיתוריש בגא ךרד

 :רמאנ

 תוערפ עורפב ,וצאנ ׳ד תרותו וצופנ הגהו םשה םע יתיאר"
 םהילגר ודעמ דעומו תבש לולחב ,הצמשל עורפ לארשיב
 רכממו חקמ ןתמו אשמב ודכלנ םג ושקונ תשקונ ורמא םדיו
 הברו םיבר םהב ולשכו םתכאלמ תושעל םייוג וריתיו ואר
 תואבצ ׳ד תאנקו ימע ינע תא יתיאר .ץראה ברקב הבוזעה
 הבד ץמשו ויבואכמ דימ וליצהל רמואו הצרפה רודגל יתאנק
 הלהקב ןישנועו תוסנקב הככ לע תונקת יתנקת ,וב אצמי אל
 םהילע ולבק המה ,ו״צי (אקארק תלהק) ק״קב הראופמ
 רבדה לע וחקפיו וזירכי דימת ישנאו ,םייקלו תושעלו רומשל
 ובישי אלו רכזנה ךרדהמ םתוא וענמיו וריהזי םעה תאו

 ."הלסכל

 תונקת םיעבוקה ,םיפיעס ז״י םיאב תאזה המדקהה ירחא
 םהיניב ,הישעתו רחסמ לש םינוש םיפנעב תבש תרימשל
 המרע תעינמ לע ,תבש תודובעב םירכנ תקסעה יא לע הנקת
 םירזח לודיג רוסיא לע ,תבשב חמק תניחטו ש״יי תרצותב
 םורס רוסיא לע ,םידוהי ידיב הריכחב תואצמנה תוזוחאב
 ונקת דוע" :בותכ ז״י ףיעסב .המודכו םילוגנרתו תומהב
 ומצע םידקהל (תבש ברע) ש״ע לכב ביוחמ ק״קד שמשהש
 תיבמ ךליו החנמב תסנכה תיבל ארקיש םדוק תחא העש
 תבשל םמצע תא וניכיש זירכהלו םעה ריהזהלו תווצל תיבל
 הזמ ."לודג ןוקית הזו םישוע המה רשא ,םתכאלממ וקספיו
 ,תסנכה תיבל אורקל היה שמשה לש ותבוחמש ,םידמל ונא

 ופיסוהו ההגמ תלפתל םג אלא ,דבלב תירחש תלפתל אל
 ¬פהל םיבשותה תא ריהזהלו תיבו תיב לכב רקבל דיקפת ול

 דיקפת דוע ולא תונקתב רכזנ בגא ךרד ,םתכאלממ קיס
 זירכמ היה שמשהש ,אקארקב קר גוהנ היהש ונימב דחוימ
 םג תואל שמיש הז זורכו ,"םיגד ולשב" תבשה תסינכ יגפל

 .,ז ׳יס ׳א קלח ץיבועבר ףסאמב ןיימשטוול ץפח ירבד 59

 .487 א״דו סקנפ ץרפלייה הארו ,המורב י״במ ,ב ךרכ ברוח ,הנז .י 60
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 שאה יובכלו ףרש ןיי לש תשורח יתבב הדובעה תקספהל
 .(ג ףיעס םש) תורויהו םידוודה תחת

 בותכה (1595) ה״נש תגשמ אקארק תלהק לש ןונקתב םג
 הברה םיעיפומ ׳תירבעה הפשב םיטפשמב תברועמ שידיאב
 לע חוקפב וקלחו שמשה לש וידיקפת םירידגמה םיפיעס

 .6!תסנכה תיבב רדסה

 תבשב ובדנש תובדנה תא "םיקרפה ןיב" םושרל וילע
 ¬בגה סקנפב ובתכי ןושה שדוחבש" ךכל גואדלו ,בוט םויו

 םישנאל תסנכה תיבב םג רדסל יארחא אוה ,(§41) "םיא
 "ורבשי אל" השא וא שיאש ,רומשל וילע ׳םישנ תרזעב םגו

 ־ראפ)ותוא "ומסחי" אלו (טאטש) םהלש הבישיה לספס תא
 לש סנקב ׳ףרפרשה תא וא לספסה תא וזיזי אלש ,(ןגאלש
 לש הרקמ לכ לע יאבגל דימ עידוהל שמשה לעו דחא בוהז

 .תנקתה לע הריבע

 ,תסנכ יתב השלש אקארקב םימייק ויה רבכש תורמל

 רוסחמ שגרומ היה דוע ,הובגהו (א״מרה לש) שדחה ,ןשיה
 אלש וסינכה תומוקמה ילעבש םירקמ ורקו הבישי תומוקמב
 לע ךכ ידי לע ודיבכהו׳ תסנכה תיבל םהיבורק תא תושרב
 וא בישוהל השאל רוסאש" תונקתב רמאנ ךכיפל .םהינכש
 תבו םיקרפל חרוא דבלמ ,הדי לע אוהש ימ תא דימעהל
 ,טלחוה דמעמ ותואב ."היאושנל תחא הנש ךשמב האושב
 םישנא לש תסנכה תיבב תומוקמה לכ רדסל האלהו םויהמ"
 המ קר תספות אל הקזח םושו ,סקנפה יפל םישנ לשו
 םא יכ ,םוקמל תוכז רפסב םושרל ןיא" םלוא ,"םושרש
 קר הזו "רבדב םיעגונ םניאש ,דחיב םיאבג ינש ידי לע
 ישימחו ינש םויב תסנכה יתב תשלש לכב הזרכה ירחא
 רתומ ןכ ."וזירכהש םיאבגה ינפב ודיעי םישמשהו"
 יפ לע ףא" הלעב תארוה יפל השאל הבישי םוקמ םושרל

 .׳רמע ותשא ןיאש

 ¬רוה שמשה לש ויתויוכמס תרגסמש אצוי הזה ןונקתה ןמ
 ¬ושפה תודובעה תא תואלמלמ ררחוש אל םנמא אוה ׳הבח
 רדסה לע חוקפב םג ליעפ קלח חקול אוה ןהל ףסונ.אלא ,תוט
 תסנכה תיב לש תוסנכהה תא םשורה רלבל ןיעמ םג שמשמו

 .תומוקמה תולעב תא רשאמו

 ,ליעל ונרכזהש םירקגמהו םיבצקה ומכ ,אקארקב םישמשה
 ,םינברו םינייד ׳םירפוסו םיליכשמ םהיניב ,הרות יעדוי ויה
 תסנכה תיבב הובג שמש ,א״מרה יאצאצמ ארפס השמ ׳ר ומכ
 שריה קחצי ׳רו 63 ןשרד השמ ר״ב לארשי ׳ר ומכ ,02 ןשיה
 רכזל הניק רביחש ,לכימ לאיחי ׳ר שמשה ומכו 64 רלמיל
 תואמ שמחכ ופסינ הבש ,(1622)ג״פש תנשב הפגמה תונברק
 הרבוח ,רעקה הניקה רבחמ לש ותשא םג םהיניבו שיא
 לע ,דחא זורחב תוזרחנה ,תושודג תורוש הנומשו םישמחמ

 .דרפס יררושמ ךרד

 ,ךוברהאי ,ןבלב םג ,1892 רבארגל תורפסה רצוא ,ןייטשטוז 61

 .360־־־—296 ׳ע 11—10 םיכרכ

 .56 ןורכז תוחול 62

 .69 ,םש 64 .53 ,םש 63

 ריעל הרקש ןוסאה לעו ולרוג רמ לע הכוב אוה וז הניקב
 ןויבצו יתרבחה יוהה ףקתשמ םיבוצקה ויזורח ךותמ .וירוגמ

 .םהה םימיב אקארקב םייחה
 ,הרומ לוקב עמוש ןיאו ,הרות לוטב ןוועב הז לכ"

 ."םירומה אנ ועמש ,ארוק םוהת לא םוהת

 ¬רוג .הרצה ,ותעדל ,האב דבלב הרות לוטב ללגב אל לבא
 ירחא הפידרב ,תודמה לוקלקב האור אוה ,השקה שנועל םימ
 ישנא לש הבוט אל תוגהנתהבו תורשכ יתלב םיכרדב ןוה

 .ריעה
 "םירובצ רובצלו ,רשבה אלב ,רישעהל םיצא"

 "םירשי יתלב םיכרדב וכלהו ,רושיכב םדי וחלש אל"

 :רמואו הבר תוכפתשהב ךישממ אוהו
 ,רבדה ןמזב ,רבשו דוש האר ,רבגה ינא"

 םינורחאל ןכ היה אל ,םינושארל ןורכז ןיא
 .םירוד רודל

 םינזחו םישמש ,םינבו תובא ימד ועגנ
 םינש הברה םאו טעמ םא
 .06 ״םירואיל וכלשה ולאכ

 :םירורמת הכוב אוה ישיאה ונוסא לעו

 תונוגהו תועונצ ,תוננאש תורקי םישנ"
 ,םירתסה יוגחב יתמת יתנוי ,יתגוז םכותב

 םיבר תב רעשב אצמי ימ ליח־תשא ,םיבהא תליא
 ."םירישה לוקב עמשא ךיאו

 :זורח םויסב רמוג אוה היגלאה תא

 ,שדוחו תבש ידימ ,שדוקב תרשל דמועה םואנ"

 םירשו■ םיעס םינבר יכלמ ,םיכלמ ינפל בציתי
 ,רפועכ לק שיא ,רפוסו שמש לכימ לאיחי

 .66 ״םירה ארובל ,רפצו ליל ׳רפש ירמא דימת תוגה

 םישמשה םע הדובע הזוח

 לעבש םירבד לע ךומסל אל וטילחה (ג״פש) הגש התואב
 הזוח םתחנו םישמשה יתורישל סחיב םילבוקמ םיגהנמו הפ
 ¬ורישה טוריפ ובו םישמשה ןיבל הלהקה יגיהנמ ןיב דחוימ

 .םדיקפת ףקותב תואלמל םהילעש םית

 כ״תב דחיב ונרשקתה ,ק״פל ג״פש ןויס ד״י םוי םויה"
 שמש חספ ר״רוהמב ונייהד ,םישמשה לכ (ףכ תעיקתב)
 ¬בגה שמש ןטק קחצי ר״הומיכו םיאבגה שמש קחצי ה״ומכו

 לכל גהנתהל לטומ ןכ ,הטמל םיראובמה םיאנתה לכב ,םיא
 ביוחמ שמש חספ ׳הומכ שארב ,םהירחא םיאבה םישמשה
 תיבל קופדל ןכו ,.דוצמ תודועסל ןימזהל הנומאב ותורש תתל
 אורקל ,(שיפ דיז) םיגד ולשב אורקל ,(ןפאלק לוש) תסנכה
 אורקלו תסנכה תיבל קופדל ,הנבל שודיקל ,תוכרב עבשל
 ¬כהל תוצמ תמ ו״ח היהי םאב ןכו .רמועה תריפסו השרדל
 ,המישר תחקל ׳ןנימ רבה תא רהטל ,ןורא תושעל ,ךכ לע זיר

 .133 ׳טע ,ד״נרת ברלוקוטל ףיסאהב ,אקארק סקנפמ קתעה 65

 .196 םדק ירבד ,וייטשטת 66
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 םירבג לש תסנכה תיבב חיגשהל "דוצמ תדועסל ןימזהל
 הנבמה תא "רובשי" אל דחא ףאש תומוקמה לע םישנ לשו׳
 לע תוחפה לבל םיאבגה תושר ילב המינ אלמכ (יוב ךונ)
 ברע לכ חיגשהל םג ,םלועבש רבד לכ ןכו םיאבג ינש תעד
 תבשה םויב ןכש לכמו םש קיזי אל רנש ,תסנכה תיב לע
 דיב תושרה יזא ,ל״נה לכ לע שמש חספ ׳הומכ רובעי םאו
 ¬יכשה דוביאבו תושמשה ןמ חספ ׳הומכ תא ריבעהל םיאבגה

 וילע ותישי רשא ןישנועו תופרח ראש דבלמ ולש תור
 ול רוכשל שמש חספ ׳הומכ דיב תושרה■ ןכא .ו״צי םיאבגה
 ,ל״נה םינינעב תצק ול עייסל ל״ז ףסוי ר״ב ןושרג ׳הומכ תא

 ביוחמ תסנכה׳ תיב לע חיגשהלו .דוצמ תמ רהטל דבלמ
 ¬שהל ןכו .ל״נה םישנועב ומצעב תושעל שמש חספ ה״ומכ

 ףסכ ןה שדוק ילכ לכ לע חיגשהלו דימת תיבה קדב לע חיג
 תסנכה תיבב שיש שדוק ילכ ןכו םיליעמו תכורפו בהזו
 שמש חספ ר״״דומכ ביוחמ חספה גח ירחא הנשו הנש לכו
 בותכלו שדוק ילכ לכ לע ןובשח רוסמלו םיאבגה תא ףוסאל
 לריאמ ה״ומבו .וז הנשב שדוק ילכמ ףסוותנש המ סקנפב
 שמש חספ ה״ומ ומכ חיגשהל ביוחמ (הובג) ג״הבב שמש
 אל ,תופירש ו״ח וא ,שדוק ילכ תחקל תתל אל ונייה ,ל״נה
 ןכו םישנ לשו םישנא לש ןה ,כ״ב לכב ןינב רובשל תתל
 הסינכב עירפי אלש ,ןרהא ךייר לצא רודזורפב הטמל חיגשהל
 םג ,וילע ווצי ולש םיאבגהש תמ עומישל ׳םיאבגה קספ יפכ
 אורקל ןכו <שילאפ) ןוציחה תיבב שדוק ילכ קיזחהל אל
 רהטל ,הריפסל "רוצמ תמל ,השרדלו תסנכה תיבל קופדלו
 ביוחמ הז לכמ ,שא ריעבהל ,הרהטה שרק תא איבהל ,םילפנ
 תוריכשו תושמש דבאל שנועב תושעל ל״גה לריאמ ׳הומכ
 ותוריש תא השעי אל לריאמ ׳הומכ םאו ןישנוע ראש תלוזו
 ביוחמ אוה זא ,תאז השעי רחא שמשו ,םילפנ ךרוצל טרפב

 .60* ״שמש ותואל םילודג השלש סנק םלשל

 -תמו םירבד בוברעבו הרורב יתלב הרוצב חסונמ הזוחה

 םישמשה םיביחתמ ויפל .אקארקבש תסנכה יתב לכל סחי
 ויהש םירבד םהיניב ,םינוש םיחטשב םיתוריש תואלמל
 .ירמגל םישדח םיתוריש םהמו הב דע םיגוהנו םילבוקמ

 ,וינינע לכב רובצה לש וחילשו ותרשמ וישכעמ השענ שמשה
 .ולבאבו ותחמשב ,יטרפה ותיבבו תסנכה תיבב ,ץוחבו תיבב

 ¬יפסל ,ברה תשרדל ונימזהל ,הלפתל רובצה תא ררועל וילע

 ימינפה רדסה לע חיגשהל ,(!)הנבל שודקל 67רמועה תר
 עירפי אל ןכשהש גואדל ,תוקילדמ רומשל ׳תסנכה תיבב
 לע הנוממ םג אוה ,רודזורפה ךרד דובעל םיללפתמל
 ריעב םיבשותה תא ריהזהל וילעו ,בהזהו ףסכה ילכ רצוא
 היה "שיפ דיז" זורכה .תבש ברעב "םיגד ולשבי״ש םידוהיה
 וריכזמ שיביו םלושמ ברה םגו ,תורודמ אקארקב גוהנו עודי
 לבוקמו עובק ונמזש עודי רבדכ ,נ״ש תנשמ ויתונקתב

 .ד ׳יס ,א״סרת אקארק ,ןייטשטוול םיקיתע סירבו *66

 רמועה תריפסו םוי דועב בירעמ תלפת םידקהל וגהנ אקארקב 67

 ,תונורחאה םינשה דע םייק היה הזה גהנמה .םיבכוכה תאצ רחאל

 .2 ןוילג ג״סרת ,דיגמה האר

 רהטל םג שמשה לע ,ךכב יד אל לבא ,תבשה תסינכ ינפל
 תחת לכהו ,םימוד םיתוריש דוע קפסלו ןורא תושעל ,םיתמ

 ."ןישנועו תופרח ראש" דבלמ ,ןירוטיפ לש םויאה

 ,דתיה אל שמשה לש ותסנרפ ,הארנכ ,תוכאלמה בורמ
 םישדח םידיקפת םעפ לכ וילע לבקל ץלאנ היה אוה ,היוצמ

 .רכש תפסותב תוכזל דבלבו

 םיחרוא תסנכה

 םיחרואהו אקארק יגב לש םתדמ ,דתיה םיחרוא תסנכה
 תיבה׳ לעבה תא םמצעב רוחבל םיגהונ ויה הריעה ואבש
 לע דאמ דיבכהש גהונ ,67* ונחלש לע דועסלו חראתהל
 התוא ושדחו הקיתע הנקתב ורכזנ הליהקה יגיהנמ .רובצה

 :ב״צש תנשב

 ,םדק ימימ ונל ורפס וניתובאמ ונעמשש ,םיחרואה ןינעב"

 וחיגשיש ,םידחוימ םישמש דימעהל המודק הנקת ,רתיהש
 ,וצריש תיבה לעב הזיאל וחראתי אלש םיחרואה לע ופיקשיו

 םש ישנא םהש ,םיתב ילעבה לע הדובעה דבכת אלש ידכ
 ¬חיש קר ,׳וכו תלד לוענל אובל דיתעל ןלישכהל אלש ידכ

 דחאו דחא לכל ת ו מ ו כ ם ילעבל ןיגוריסל םיחרואה וקיז
 םיאבגה ונחנא ונמכסה ןכב ,םשה וכרב רשא הכרבה יפכ
 ו״צי להקה ךותמ וררבוהיש ריעה יבוט העבשה ףורצב ז״צי
 קחצי ונלש םישמשה ונדמעהו ל״נה המודקה הנקתה קיזחהל
 ןפואב ,םוי לכב שלשו םימעפ רמשמה לע ודמעיש לקחציו
 םוקמ ףכית ול ונתי ,היהיש ימ היהי ,חרוא אבי אב םאש
 ...הרומח העובש ונינפב ועבשנו ׳ןולי אל ץוחבו ןולל

 שמח הזמ םהל ונבצקהו רבדב םינפ אשמ םוש אהי אלו
 .68 ״דחיב הנשל םיבוהז הרשע

 ¬שה יניע תואר יפל םיחרואה תא קלחל הנקתהש הארנב

 תא תונשל ךרוצ היה םינש עברא רובעכו החילצה אל םישמ
 םישמשל ופיסוה םלוא .לרוגה יפ לע הקולח עובקלו רדסה
 הרקמבו חראמה לש ותיבל דע םיחרואה תא תוולל חרוט
 תפסות הז דעב ולבק םישמשה .םנק וילע ליטהל בורס לש

 .הנשל םיבוהז השמח לש רכש

 לרוגה יפ לע תואקתפ ובתכיש שדחמ ונמכסה הז רחא"
 לעבל אוהה בתכה םע דחא לכ ךליש םיחרואהל ונתניו
 אוהה תיבה לעבל ומע וכלי םישמשהו לרוגב ול לופיש תיבה
 לכב חיגשהל םיביוחמ םישמשהו תופי םינפ רבסב ולבקיש
 חרוא םוש אובישכ דימו ףכיתש םידוהיה בוחר ינפל תע
 ונתיו ו״צי םיאבגה ןמ (שדוח סנרפה) ח״פה לא והואיבי
 אל ץוחבו םימי השלשל פ״כע ןולל םוקמו תיב לעב ול
 אוהה חרואה תא לבקי אלו ברסיש ימ לכו ,הלילח ןילי
 םודא בוהז ךס לע תונוכשמ ונממ תחקל םישמשה םיביוחמ
 תשוי רשא שנועה דבלמ גיהנמ םוש תלאש ילב הקדצל
 ונבצק,ד הזמו ו״צי םיאבגה דובכ יפמ אוהה תיבה לעב לע
 הרשע ונייהד ,םיבוהז םירשע הנשב הנש ידמ תוריכש םהל

 .ז ׳יס ץנימ י״רהמ ת״וש םג ,גל ׳ע ,רבונהל ,דליצמ ןוי *67

 .י ,יס ןייטשסוול םיקיתע םירבד 68



 הלמס ריע — אקארק :רלאיב בייל הדוהי 136

 ונלחמ ,לזא לזאד המו ןסינ שדוחב ׳והז הרשעו ירשת ומוחב
 ,69״ו״צש ןויס שדוחב השענ ,אנבשות ןלהלו ןאכמו םהל

 םישמשה לש םידיקפתה תבחרה

 תדחוימ רכש תפסותב וכז םישמשהש ,םינמז םנמא ויה
 שופע לוק היהי יתמ וריכי ו״צי םיאבגהו" ,תופגמה תעב הזו
 ןכו תפסותה ליחתת יתמ עדיל ידכ ,ו״ח (ןנימ רב) מ״ב
 הז דעבו "דחא בוהז תפסוה ונתי םיאבגה לש םישמשל
 ןיכהל תמה יכרצ לכב קסעתהלו ךליל םיביוחמ םישמשה*

 .7״ ״םלועבש רבד לכב ויכרצ ראשו ןיכירכת ול
 הדובע דימ הפסותנ העשה יכרצל השדה הנקת לכ םע
 .הדצב םרכש ןתמ היה דימת אל לבא ,םינכסמה םישמשל

 םיינעל םיתורישה ןמ ונהי אל םישמשהש ועבק םיגיהנמה
 תנשב וטילחה ךב .םהל תונתינה תויפסכה תוכימתה ןמ וא
 לכב ביוחמ ו״צי םיאבגה לש (שדוח סנרפ) ח״פהש" ׳ג״צש
 םישמשה דיל רוסמיו ןתי ךס ותואו הבצקה בושחל ׳ד םוי
 םתבצק יפכ תשאו שיא םיינעה ןיב וקלחיו םיאבגה לש
 םא יכ (!)םלועב רחא קסע םושב קסעתהל םישמשהל ןיאו
 ,שודגו אלמ ותבצק דחא לכל ןתיל םיינעה ןינעב אקוד
 םושל הטורפ םוש תוכנל םהל ןיאו יאבגה דימ לבק רשאכ
 ,םלועב ינע םושמ רכש םוש לבקל ול ןיא םג ,ותבצקמ ינע
 הרומתה העובשה יפ לעו ויתוריש דובאב ,היהיש ימ היהי
 ונתיש ,ל״גה םיטרפ לב לע (ץפח תטיקנב) ח״קנב ועבשנש
 ערגי אל םג .שייבל אלש ידכ תכל ענצהב הינעו ינע לכל
 םיביוחמש ועבשנ םג .ל״נכ הטורפ םוש ינע םושל ו״ח
 יינעמ טרפו טרפ לכ לע עובשו עובש לכב רוקחלו חיגשהל
 םיאבגה .ו״צי וגתלהק ינבמ ינעי ימו רשעי ימ ונתלהק
 יצח לכב םהלש םישמשה ועיבשי םלוע דעו התעמ ויהיש

 ,71 ״ל״נה ןינעה יטרפ לכ לע הרומח העובשב הנש

 ריכמו עדויו תוירבה ןיב ברועמה שיאכ שמשה תדמע
 ,הנידמה ןוטלש ידי לע הלצונ ,ריעה ינב לש םהיתונמטמ
 לע תועידי תריסמו תושלב לש דיקפת םישמשה לע ליטהש
 העובשב ,וביוח םישמשה .םידוהיה ריעב םיימינפה םייחה
 רבד לכ לע תונמיהמ תועידי תונוטלשל רוסמל ,הרומה
 יגש ועבשנש העובשה ספוט טטצנ .םידוהיה ןיב שחרתמש
 תנשב אקארקב ,ץיבוקרמ בילו קי׳צברומ בקעי ,םישמש

 .(1641) א״ת

 הכורא יד החיתפ ירחאו תינלופה הפשב הנתנ העובשה
 החטבהו "לוכי לכה םיקלא םשב םיעבשנ ונא* הליחתמה
 ןודאלו ןמחרה רואנה ךלמל םירוסמו םינמאנ תויהל תיגיגח
 םיבייחתמ תידוהיה הלהקה ישארל םגו ודרשמלו הדוביווה
 ןיב הנצורפתש תוערפ לע טפושל דימ עידוהל" :םישמשה
 הז וציבריש וא םהיניב תובירמ לע םג ,אקארקב םידוהיה

 .חי ׳יס םש 69

 .ו ׳יס םש 70

 .יס ׳יס םש 71

 ,רז ןיתנ ,ידוהי םא ןכ ,תובנג לע ,המרמבש םירבד לע ,הזל

 םיבייח ותא איבי ושוכר תא םג םאו אקארקב רוגל אובי
 תושרמ םיתב לש הרבעה לכ .טפושל ךכ לע רפסל ונא
 ךרד אלו םידוהיה ןיב ושעי רשא םימוד םימכסהו תושרל
 יתלב םירפסב וא הדוביווה ןודאה■ לש םירפסו םידרשמה
 ןגהל ונילע תסנכה תיבב תוירידת תועדוה ידי לע םיימשר
 הדוביווה ןודאה תבוטל תלעות לכ .דרשמל ךכ לע עידוהלו
 אלו ריתסנ אל ,םידוהיה ןמ ול עיגמה ,ודרשמו יאבוקרקה
 ."לידגגו םורגנ ונלש תלוכיהו קדצה יפל ,הברדא ,הסכנ

 וניתובוחו ונלש תאזה העובשה תא* הלאב. תרמגנ העובשה
 תא שינעמה ,םיקלאמ רומח שנועב םייקנ ונילע תולטומה
 העובשה תא םייקנ אלש םוקמ לכבו .ויתווצמ לע םירבועה
 הכזא אלו םייחה רפסמ יתוא םיקלא עבצא החמת הבוחהו
 םישנאל ןכומה חותפה םונהיגל קר םהרבא לש וקיחל אובל

 .72 ״ןמא םשה יל רוזעי ךכו םיער
 םישמשה דחא תא התנימ הלחקהש םירקמ םג ויה םנמא
 .ףסונ רכש תרומת הישעתו רחסמ יקסע לע חקפמ תויהל
 ה״קת תנשב ,ןשיה תסנכה תיבמ ןמחנ שמשה הנמתנ ךכ
 ,שבד לושבל תשורחה תיב גיצנ םע דחי ןמאנ תויהל ,(1745)

 .הלהקל עיגמה סמה םוכס תא עובקלו תרצותה לע חקפל

 שבד לשבמ םוש השעי אלש" :הרהזאב תרמגנ הנקתה
 וקלחי תוריכשהו ל״נה הגהנהה ןמ המואמ תוגשל וא הלובחת

 .73 ״קלחכ קלח .דושב םינמאנה ינש
 םתורמל םינותנו םיפופכ םישמשה ויה ללכ ךרדב יכ םא
 שמשה לש וחוכ היה םימעפל םלוא ,םישארהו םיאבגה לש
 הרק ךכ .םמצע םיסנרפה םיפולאה ישעמ לע חיגשהל הפי
 תלהנהב םייוקל הלהקב ולגתנש ירחא ,(1671) א״לת תנשב

 .רובצה יפסכ לש תונובשחה

 (הפוקה) הביתה תא לבקל שדוח סנרפ םוש יאשר וניאנ,

 ¬נפה תא איבהל שמשה ביוחמ םדוקמש קר ,ח״פ תויהלו
 בותכל לכוי אהיש ידכ ו״צי ח״פל תואצוההו תולבקה לש סק
 שמשה לע ונרזג םג .תואצוהו תולבקה לכ אוהה סקנפב
 וילע תשוי רשא םישק םישנוע ראש דבלמ םרח שנועב ו״צי
 ותרמשמ לע דומעלו ןינעה קיזחהל אוהה שמשה ביוחמש
 ביוחמ יזא ל״נה רבדהמ שדוח סנרפ הזיא רובעיש םאב
 היהיש שדוח סנרפה ינפל רבדה תולגל אוהה שמשה
 םיאבגה ףוסאל דימו ףכית ביוחמ שדוח סנרפ ותואו וירחא
 םישק ןישנועב איהה הנקתה לע רבעש יאבגה תא סונקלו
 ורזח ."תרדענ תמאה אהת לבל תרמשמל תויהלו םירמו
 םלשי רבדה ריתסי שמשה םאש הנקתל ופיסוהו םיפולאה

 .םרח שנועבו הקדצל דחא ט״ר סנק

 שדח הדובע הזוח

 תוקילדהו תופגמה ,תובורמה תואלתהו םישקה תונויסנה
 ואר הלהקה ישארש ומרג םהה םימיב אקארק לע ורבעש

 .342 ׳ע ,מ.1.2.1£. ןבלב 72
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 הדובעה ימכסה חא םעפב םעפ ידמ קודבלו רוזחל ךרוצ
 תנשב סקנפב םשרנ ךכ .םינוקית םהב סינכהלו םימייקה
 ¬ובעב ...םישמשה טפשמ״ םשב ןיגעמ ךמסמ (1632) ב״צש

 :רמאנ ובו "שדוקה תד

 שמש לכ תויהלו םידקהל ,׳ה תארי המכח תישאר (א
 .ברעו רקוב תסנכה תיבב ןורחאו ןושאר

 .ןיליפתו תילט תכרב םר לוקב ךרבי (ב
 תובגל םיהובגה םישמשה ובבסי ישימחו ינש לכ (ג
 (אספוק) שקיבה םע ךליל ׳ו םוי לכב ןכו םיינע ךרוצל הקדצ

 .םיקלח השלשל בוחרה קלחיו

 לע זירכהל ומצעב בבסל בייוחמ הובג שמש לכ (ד
 הצריש ימל תסנכה תיבב ומצעב דבכלו תווצמה תריכמ

 .דבכל ןגסה לעב

 רבד סקנפב בותכלו תווצמה םושרלו קסעתהל ביוחמ (ה
 ־גיל" אהי תבשבו םלועב רכש תלבק ילב םנחב ומויב םוי

 .ודיב 74״טערב

 ץיונימ לכמ תוזרכה לכו ו״צי להקה תונקת זירבהל (ו
 דיחי אל םא םניחבו ח״פה תעידיב הוציש המ לכ הלהקבש
 ול ומלשי םרח וא תונברסב ׳א זירכהל וא ותבינג לע

 .גוהנכ

 ¬במ (המישר) לטעציה לבקלו חקיל םיביוחמ םישמשה (ז

 הדועס לעבהו הדועסל םיאורקה לכ תורקלו הדועסה לע
 לכמ ונייהד ׳םייתחת םישמש םושל אלו אקוד ול םלשי
 ומצעב שמשה הצרי אל םאבו ׳ופ לודג ׳א םישנא הרשע
 (שמשל רזוע) שמשרעטניא אקוד ויהי יזא לטעצה לבקל

 .הסנכהה ול חקיו

 הילע בותכו םושר היהיש לטעצ שמש לכ דיב תויהל (ח
 תכורפ ןה הרות ירפס ןה ׳ולש תסנכה תיבבש שדוק ילכ לכ
 .שדח ןה ןשי ןה לטעצב בתכנ לכה אהי ללכב שדוקה ילכו

 יוניש םוש השא וא שיא םוש ושעי אלש וחיגשי םג (ט
 .ו״צי םיאבגה תעידי ילב תסנכה תיבב םוקמ הזיאב

 ו״צי (םיבוטו םישאר) ט״ור וא להקה ובשיש םוי לכב (י
 וילא ךרוצ ו״צי להקהל היהי ילוא םאב ,םלצא שמשה היהי
 םא ו״צי להקה תורקל םג ח״פה וחלשיש םוקמ לכל ךליו

 .לודג חרכה ךרוצל ח״פה ול הוצי
 התימב תומי רשא מ״ב תמה יכרצב וקסעתי םישמשה (אי
 לבאה תווללו ודובכ יפל ורבקל ורבקב וביכשהל תיעבט

 .גוהנכ ומחנלו ותיבל מ״ב

 םיביוחמ מ״ב שופע תמחמ אובת אלש הרצ לכ לע <בי
 לטומ אהי םהילעו הסונמב ךלילו זוזל אלש ןאכ ראשהל םה
 ועקת הז לעו םיגינעה לכ קשיי םהיפ לעו הלהקה תגהנה
 םימודא האמ סנקבו הצוחה סונל םשפנ לע שקבל אלש םפכ
 ורובע לדתשהל שמשה לע ץילמהל עיציש שדוה סנרפה לע

 .74* םונל תושר ול ונתיש

 ומרתש תומורתה ימוכסל םינמיסו םיללפתמה תומש םע חול 74
 111־1511036 2. 065011. 3. ,ןייטשכוו האר .תסנכה תייב יכרצל

 .766 דנע ׳ב קלח .111360 1ח £156051231

 םוש תולגל אלש םהלש הנומאב ודמעי םישמשה (גי
 להקה דמעמב רבודיש המ ןה ,ימל ולגיש רתס רבדו דוס
 ואיצוי אל תונמאנב ןינע הזיא ול רוסמיש דיחי ןה ו״צי

 .ץוחלו הפשה ןמ תולגל

 ונתיש תיבה לעב לכ לע םרח זירכהל ביוחמ שמשה (די
 ול ביחריו הליחת וב הרתי ךא םינידהמ םותח קספ וילע
 לעבה היהי אל םא ףאו תעל תעמ ינש דע הארתהה ןמ ןמז
 םאו וב תורתהלו ותווצל ךליל ביוחמ תסנכה תיבב תיבה
 םינפ אשי לאו קספה יפכ םרח וילע זירכי קספה םייקי אל
 ול שיש ימ ,ןטקהו לודגה ,רישעהו ינעה ,ןוחי אל רענו ןקזל
 םרחומה היהי אלש וחיגשיו הזב ןיוש ויהי ול ןיאש ימו יונימ

 .הלפתה תעשב

 ׳ג וזירכי תסנכ תיבב תומוקמו םיתב דובעש לע (וט
 ללב וזירכי אל םידיריה תעשבו אקוד םידיריה ןיב םימעפ
 םוש האב אלש םותחו בותכ ול ונתי פ״ג זרכנש ירחאו
 בותכ היהי לכה רערעלו תוחמל אבש ימו ימ וא האחמ
 עיגמה האמל ׳אה קליסש םא םגו בתכ ותוא לע םושרו

 .םיאבגל

 רבד לכב גוהנה רכשב תולעהל הברי אל שמשה (זט
 .וב אצויכו תוארתהו תובוח רכש ןה םלועבש

 הלכהל ומצעב איבהל שמשה ביוחמ ןתחה לש ןורודה (זי
 ורתיו ןישודק ןתיש בר הזיא ,הפוח יכרצב לדתשהל ביוחמו
 הפוח לכ לצא ןמוזמו ןכומ היהיש ומצע תא אצמיש ןזחהב

 .יאנפה ןזחה לש הפוח התוא רכש דובאב הפוחו
 .רושעל אסכ ןיב תיבה לעב לכ ןתי תושמשה רכש (חי

 קסעב קסעתהל ,םיניידה תכ וילא ךישש שמש לכ (טי
 ,ו״צי להק יקסע ראש תודרט ינפמ [םא] ךא ,תוניידה התוא
 ,תונייד קסעב ומצעב קסעתהל רשפא יתלבו יאנפ ול ןיא

 שומיש שמשיש ויתחת רחא שמש דימעהל םדיב תושרה יזא
 אוהה שמשה תלוז ,ויניעב האריו בטייש תא ומוקמב םיניידה
 םיניידה ףאו .והער לובג גיסהל םלועב םדא םוש יאשר ןיא
 יאנתב תלוז רחא שמשב שמתשהל םיאשר םניא םמצעב

 .הנומאב ויתוריש ויתחת הנוממה שמשה ותוא תרשיש
 ׳ה״בב םרח ןתיל אלו םרח זירכהל יאשר וניא שמשה (כ
 םותחו בותכ ,םרח ול ונתיש הצורש ותוא אובי םדוקמש דע
 הצורש וינע ותוא לע רבכ וזירכהש ה״ב ראש לש םישמשהימ

 .םרח וילע ןתיל

 .ב״צש זומת ה ׳א םוי םויה
 :םישדח םיפיעס השלש ופיסוה ןמזי ירחא

 ונייהד ,תושמשה תגהנה לע ופיסוהו םכסומה הלע (אכ

 סקנפב תווצמה לכ ובתכיו הנומאב םהלש תורשה ושעיש
 םיאבגה םהל ונתי אל חספל םג ל״ר (!)םנחב ןלסעצבו

 ,גוהנכ חמק

 היה ,תורזגו םישנוע לטבל וצילמהש םיסנרפ לע סנק תלטה *74
 תלהק תוזלות" האר ,היצקטורפ דגנ יעצמאכ ,תוקיתע תולהקב גוהנ

 .35 ׳ע ,רוש .מ ׳םורפ רכזל ץבוקב ״ופרוק
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 ■4..לעימו דחא ןותחת שמש קר היהי תסנכ תיב םושב (בכ
 בשומ לשו (שרפאפ) ריפאפ לש תסנכה תיבבו ללכב וניא

 .דחא שמש קר אהי אל םינקז
 ¬לקב חנומ יעיבר קלחה אהי םישמשה לש תוסנכהמ (גב

 .ו״צי םישארה■ ׳כ לש שדוח סנרפהל איביו יפ
 ו״צי הלהקה סקנפמ תואב תוא יתקתעה םינמיס ג״כה לכ
 יפלאב ריעצה ,(ז״ית) ק״פל ה״בוט ה״סנרפ ןויס ׳ט ,׳ב םויב
 .זסאקארק אתמד ארפס ןילבולמ ל״ז דוד ר״רהמ א״אב הדוהי
 קיסהל שי תוארוההו תונקתה ראשמו ןאכ רומאה לכמ
 .להקל "דבעושמ״ה שמשה לש וקלח תנמ התיה הלק אלש

 תעדב הלעיש שדה דיקפת לכ ומצע לע לבקל היה בייח
 םיירוביצה םיתורישה תא .תורודלו העש יכרצל םיסנרפה
 םלוא ׳דבלב המועזה ותרוכשמ. תרומת םנחב אלמל וילע
 רוסא לבא ׳רכש שורדל לכוי םידיחיל ןתיש םיתוריש דעב
 וילע ורכשמ קלח .עובקה רועשה ןמ רתי וב תוברהל ול
 הלהקל םלשל בייח זיחוורמו רובצה תושרל יפלקל סינכהל

 :םיסמה יקוחב שרופמש יפכ■ ,הסנכה סמ

 להקה יתרשמו תוקונית ידמלמ ,םישמש ,םירפוס םינייד"
 המודכו םהלש תוריכש ימדמ ,ולא םיפיעסב םילולכ ןכ םג
 .לס״מילודג ינש בוהז לכמ ונתי עודי חוורה ןמוי םולכ ונתי אל
 רבד ,ריעב הפגמ ץורפ תעב ועיגה "דובעש״ה אישל לבא
 םיבשותהש העשב ולא םישק םימיב .תופוכת ■םיתעל הרקש
 ראשהל ביוחמ היה שמשה ,הפופצה ריעה ןמ וחרב םידימאה
 וילעש דבלב וז אלו הרובקה ינינעל יארחאכ ותרמשמ לע
 יארחאה היה אוה אלא רובצה יסכנל תוירחאה תלטומ .דתיה■

 .םהיכרצ תא םיינעל קפסל םג

 .ל״נה תונקתה ינפל דוע אקארקב לבוקמ היה הזה גהונה
 לע תלהקה הרסא (1588) ח״מש תנשב הצרפש הפגמב
 תקזחהל תוסנכה חיטבהל ידכ ריעה תא בוזעל םירישעה
 ¬צע םיסנרפה וחרב המוהמה הרבגשכ םלוא ,םילוחה םיינעה
 דחא םויב .ךכל םיעצמאה ודיב ויהש ימ לכ םע דחי םמ
 ,טפאל ,גארפל וחרב םיבר ,"בוחרה ןמ תולגע םיתאמ ואצי"

 .גראטיינלו (הינכוב תביבסב רפכ) גרבמיטל
 םצעב אקארקמ וחלשנש ,שידיא םיבותכ ,םיבתכמה ןמ
 םידמוע ונא ,ריעה ןמ וחרבש םינוש םישנאל הפגמה ימי
 ידי לע ומסרופ םיבתכמ העבש .ולא םימיב םייחה יאנת לע
 לא גארפל חלשנש דחא םהיניבו 77 !937 תנשב בירניו ר״ד
 ןיצקל ,ז8ץ״י לזימ םהרבאל המש וטלמנש■ אקארק יסנרפ

 דקפוהש ,ריעב םיינמרגה םיבשותה ןיבמ ידוהי־אל ןרצח הארנב •*74

 ידיקפת ןיב ונאצמ, אל יכ ,תבש תודובעו תורצחה ןויקנ לע
 םג האר .רצחה תא תוקנל הבוחה תא םישמשה

 ."לכימ" ךרע

 .ז ׳יס ׳א קלח ץיבוניבר■ ףסאמב ןיטשטוול ץפח ירבד 75

 .חמ ׳יס םש 76

 .1937 ,8 ךרכ אוויי ,ןטפירש עשיראטסיה 77

 חטש תבחרה רבדב םכסהה לע םתחש לזימ םהזדבא ר״ד אוה 78
 .196 מ.2.£.1. יבלב האר ,א״מרה לש ונתוחמ ,1583 תנשב ריעה

 םותח ,ז9*ץ״י (שלגיפ) שלגיו ףסוילו 79ץ״י ארזע ׳ומכ
 הנוכמה ל״ז אדוי ר״ב םהרבא דוד ךורב :םישמשה ידיב
 שקרל קחצי ר״ב ל״ז ןהכה יכדרמ ר״ב קחצי ,שמשי ילרבא
 ל״ז ףסוי ר״ב לאומש ןימינב ,שמש לרביא ,אקארקמ ןהכה
 ה״ה רוחש השמ ׳ר ׳קה א״אלב לעלעה חרז ,ק״קקמ שמש
 יאנת תא םיראתמ םה ךוראה םבתכמב .אקארק ק״קמ ד״יה
 תורבקל ואבוה דחא םויבש םיעידומ ,ריעבש םישקה םייחה
 המוחל ץוחמ ףוספסאהש שושחל שיש ,םיתמ תולגע םירשע
 תמושת תא םינפמ םה .םתוא דודשל םידוהיה יתב לע לפנתי
 תוחטבהה תורמלש ,קוחדה םבצמ לע םיסנרפה לש םבל
 םיאצמנ םהו םתרוכשמ תא בר ןמז ולבק אל ,םהל ונתנש
 תא דימ םהל ומלשי אל םאש םיעידומ■ םה .הלודג הנכסב
 ןה םכלש םיתבה לע רומשנ אלו חרבנ ונא םג" םרכש
 ¬שהש ,דוסה ןמ■ תצק הלגתנ הזב .80 ״םוקמב ןהו בוחרב

 םג אלא דבלב רובצה יסכנ לע אל רומשל ובייוח םישמ
 ¬רפה לש םהיתויונח לעו וטיגב ואצמנש םייטרפה םיתבה לע
 הפגמה תורמל .ריעה לש ירצונה קלחב וקיזחהש םיסנ
 ¬ורתאו םירפסב תונינעתה ,דתיה םיבשותב תומש התשעש

 גוהנש יפכ "ןאפ" דובכ ראותב םישארל םינופש ןינעמ .םיג
 .תינלופה הפשב םייוטיב המכב םישמתשמו םינלופה ןיב
 שאב ת״ישה ליבשב ונראשנ לבא" םימייסמ םה םבתכמ תא
 רומשיו ןגי יח לאל■ הלפחב ןכב״ו "תונכסב תאזכ תבהלש
 הנש ונילע שדחיו לארשי ומע תטילפ דעבו ונתטילפ דעב
 תומושר ,חילש ידיב חלשנש בתכמה ילושב ."ןמא הבוט
 ושוריפש "ה״מ■ גרד״חב ל״חו" (א :תויניפא תורהזא יתש
 םדוק" (ב ."הלוגה רואמ םושרג ונברד םרחב םירזל םרחו."
 שפועמה ריוא לטבל הרמ לש ןשעל ותוא ןת בתכה תאירק

 .יוטיח םשל הארנכ ,(?רבק) "ברק לע ךלה ולאכ

 קיתעה תסנכה תיב

 איה הרישע ,לוואוו עלס־רה ילגרל תנכושה אקארק ריעה
 ימימ תודוצמו.ןירטלפ־יתב ׳תוטרדנא ,תויסנכ .היתוקיתעב

 ¬פמ .םיעפושמה םהיתוגגו םהילדגמ לע ,סנסינירהו םיניכה
 םיטנלפה םע ריעה זכרמ תא תבזעשכ .היתובוחר תא םירא
 ,זרימיזק ךלמה לש ומש תא אשונה עבורל תסנכנו םיקוריה
 ריע ,אצמנ התא ןימוי תקיתע ,תידוהי ריעבש תשגרה
 תפקתשמ תורוד־תבר תרוסמו הביבס ומקרנ אלפ־תודגאש
 ,םינבא רדג ךרואל תרבעו תכלל תכשמהשכ .היתומוח ןיבמ

 ¬ראש ,ךראומ שרגמל תעגה ,קיתע תורבק תיב הירוחאמש
 לש הבל בלב יכ תעדיו ,ודי לע םיזכורמ תסנכ יתב העב
 בוחר" וארק הז שרגמל .ךילגר תודמוע "םידוהיה ריע"
 ומש היה םינפל ולאו "בחרה בוחרה" ושוריפש ,"הקוריש
 /זיימיזק וטיגב ירחסמה זכרמהו ישארה בוחרה אוה ,"לודגה"

 .159 ׳ע םש ,תוכלמה תיבב קפסו ןיטישכת רחוס ארזע בקעי 79

 תוחול ,א״סש רטפנ ,הדעה גיהנמ ,ןד ןב ףסוי םהרבא ׳ר אוה 79•
 .42 ןורכז

 .596 ןולמ ,סקנפ ,ןירשלייה האר ,םידוהיה ריעל דוגנב ,םירצונה ריע 80
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 תורצ תואטמס וכשמנ ןטקהו "לודגה רככה" דע ונממש
 .הבר תופיפצב םידוהי תוסלכואמ

 ,ןטק תורבק תיב אצמנ ,ןופצ יפלכ ךושמ שרגמה עצמאב

 .1552 תנשב דוע שומשה ןמ אציש ,תודגאו ןירותסמ ףופא

 הגישה אלו תובר םינש ץורפ דמע הרשע עבשה האמבש ,הז
 .ותוא רדגל להקה די

 בחר ,ראופמ םינבא ןינב דמוע םורד דצל שרגמה הצקב
 וגג .ינוסכלא ןווכב העמק ךשמנ ,ול ירצבמ הארמש ,תודמ
 היושע התיזחש ,ןבא תבוטח הקיתאל תחתמ רתסומ רמוקמה
 -ןוליו לש םשור השוע ןוילעה הנבמה לכ .םיעקש םיעקש

 לעמ םיאשנתמה םינודומע־םיזיז העבראב זכאנה ,םילפק
 לע הרטעכ תבשוי תיסנסינירה הקיתאה .תיבה תוגפ עברא
 ולוכ ןינבהו ,יאמור ןונגסב היונבה ׳תיסיסבה המוחה יבג
 ,תחא תינומרה הביטח הווהמ תחא תבב הנבנ אל יכ םא

 תא רגוחה המאתהה־זיז ידי לע הפי רשקתמ ויתומוח גורדש
 תומוחה יבוע תא םיאור תונולחה ךרד .ביבס ןינבה לכ

 .תורידא תוכומס לע ץוחמ תונעשנה ,תורוצבה

 ,ןילופ תנידמב רתויב קיתע־ןשי ,תסנכה תיב ךינפל ירה
 שש ךשמב אקארק ידוהי לש םתוואג היהש טעמ שדקמ

 .הנש תואמ

 ¬דאהו םינוירוטסיהה תועד וקלחנ הזה תיבה ימ!י ירבד לע

 ךלמה תוצמב הליחתכלמ■ הנבנ תיבהש ,םירבוסה שי .םילכיר
 רסמנ ,אקארק שוריג ירחאו ,םיעדמל הימדקא םשל זרימיזק
 ןיא םלוא .םדי לע ובזענש תסנכה יתבל יוצפכ םידוהיל
 רשפא ,ךפיהל .תאזה החנהה תא תמאתש תירוטסיה החכוה
 ושרוג םידוהיהש ןויכ ,וז הרעשהל דוסי ןיאש חיכוהל
 רכזנ הז תסנכ תיב ולאו הרשע שמחה האמה ףוסב אקארקמ

 .הרשע עבראה האמה לש הינשה תיצחמב רבכ

 יסדנהה ורודס ,ונונגס ןויער ,ומצע ןינבה ,תאז דבלמ
 תסנכ תיב םשל ,ומשל ןונכת לע םידיעמ ותיינב תונורקעו
 תיב לש תקיודמ תנוכתמב הנבנ תיבה .הליחת הבשחמב
 ינש ,יוטס־וד ,ךראמ הליפתה־םלוא ,גארפב קיתעה תסנכה
 ־וקמ הרקת תנעשנ םהילעש תיבה ךרואל םירימת םידומע
 קר ןאכ הרסח .םיחטשמ הששל תקלוחמ יטוג ןונגסב תרמ■
 ידכ ,יאגרפה לכירדאה ותמכחב איצמתש ,תישימחה עורזה
 רבד ,יטוג רומק לכ ךותמ רצונה ברעו־יתשה תא לטבה

 .אקארקב םאות אלש
 קר םיעודי ללכבו ,ןילופב ותרוצב ידיחי אוה הז תסנכ תיב
 קיתעה .80* הלוכ הפוריאב םייוטס־וד תסנכ יתב השמח
 םיצאנה ידי לע סרהנ ,1180 תנשמ (אזימרו) סמראווב רתויב
 תנשב■ סרהנ ,1227 תנשמ ,גרובסנגרב ינשה ,1938 תנשב
 םייקה ,הרשע עבראה האמה תלחתהמ גארפב ישילשה ,1519
 ישימחהו 1347 תנשמ (רעגע) רגיאב יעיברה ,םויה דע דמועו
 תסנכ יתב .םלוכמ חטשב לודגהו הובגה םג אוהש ,אקארקב
 םידודנה לולסמב םיניב־תונחתו ךרד ינויצ ןיעמ םיווהמ הלא

 ויה לארשי ץראב םיקיתעה תסמה יתבש עבוק דלסרקניפ .י 80*

 .תקהבומ תידוהי איה הרוצה ןכ םא ,םייוטס־וד

 לובגה■ בצוה ולאכ ןאכו חרזמל ברעמה ןמ םידוהיה לש
 תסנכה יתב רתיש ןויכ ,תיברעמ תינוטקטיכרא העפשהל

 .תיניטנזיב־תיחרזמ הארשהב ונבנ היסורו ןילופב

 ,ןבא תודובעב אקארק לע גארפ תעפשהל תפסונ תודע
 תיבב תואצמנה ,(תובצמ לחוה) םינתיב־תובצמ תושמשמ
 ,ןבא תוחול עבראמ תובכרומהו אקארקב קיתעה תורבקה
 החיכש■ .רתיהש הרוצ ,ןתוא הסכמ ויידצ ינשל עפושמ ןגגש

 .8!גארפב דאמ
 סוניטנירולפ ןוטנא לכירדאה תא ובשח אקארק ידוהי
 תיאמור הרוצב הליחתכלמ ותוא הנבש אוה ,82 ןינבה רצויל
 ירחא .יטוג ןונגסב תרמוקמה הרקתה התנבנ ןמז ירחא קרו
 ידי לע שדחמ תיבה םקוה 1557 תנשב הלודגה הקילדה
 חורב הקיתאה התנבנו יצצוג סואטמ יניטנרולפה לכירדאה
 תסנכה תיב היה םעפ אל זאמ ,83יאקארקה ססינירה
 םייוניש וב הסינכהש ,הלהקה ידי1 לע םקוישו שא תלכאמל
 רתויב הקיתעה הפוקתה ןמ .העשה ךרוצ יפל תופסותו
 (שילאפ) ןוצחה רודזורפה ,ישארה הליפתה םלוא וראשנ

 ליבשב דחוימה ןולחה םע ,ברעמ דצמ עיציב םישנ תרזעו
 ,תוליפתב האיקבה .דשאה איה ,81<ןרעגא.ראפ) "האירקמה"
 ןמצעב ועדי אלש םישנל ,ןזחה ירחא ,ןתוא האירקמ .רתיהש
 .תורחואמה תופוקתה ןמ םה ןינבה יקלח רתי .רפסב אורקל

 רודזורפל םיסנכנו תוגרדמ המכב םידרוי בוחרה ןמ■
 םידבכ םילספס ודמע רדחה ידצל .חוטש ןורמקב הרוקמה
 יתבל רותב םיכחמל הבישי םוקמ■ םעפ ושמשש ,םיכורא
 אקארק ינייד טפשמל ובשי תסנכה תיב רצחב יכ ,ןידה
 ¬פל .וטיגה ידוהי לש םהיתומוצעת ועמשו םימודקה םימיב

 רצחב תורנה ובכש דע הביר ירבדב רבדה לגלגתנ" םימע
 והכהש דחאה חוצו םיניידה ינפל םש םדמעב תסנכה תיב
 בותכל ןתנו ריעה טפוש ינפל רבדה רסמו ךלה תרחמלו

 .85 ״רצבמה סקנפב

 םימ■" ובאש הנממש ,הקיתע תלגועמ ראב הארנ הנפב
 תסנכ יתבב לבוקמה רויכה םוקמב ,םידי תציחרל "םייח
 םלואל תוגרדמ שלשב בוש םידרוי רודזורפה ןמ .םירחא
 לכ ,רטמ 12,02 ובחרו רטמ 17,97 וכראש ,ישארה הלפתה
 ףוקשמ לע הסינכל לעמ .86 ,םיעבורמ רטמ 217 תיבה בחרמ
 םיקידצ ׳הל רעשה הז" הבתכ הססונתה ׳תשקכ יושעה ,ןבאה

 .87 ״ם ואובי
 ,ןוצחה תיבל סחיב הלפתה םלוא לש הקמעהה תבס לע
 ־בות הקמעההש ,88 םיחינמה שי .תועדה וקלחנ ןכ םג

 .001111:50116, 110116111156116 11. ?0111. $ץ02£. .50 'מע ,הטטמג 81

 .47 ןו,ילג ח״ירת ,דיגמה ,ח״ומי 82
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 תסנכה תיב םיגפב םיוסמ הבוגל עיגהל המגמ ךותמ הנג
 89 םירבוסה שי .ינוצחה ודצמ הבוגה תא ליבגמה קוחה:בקע

 ,90 ״׳ה ךיתארק םיקמעממ״ קוספב הזומר הקמעההש

 לע םידמוע הרקתה תא םיאשונה םירימתה םידומעה יגש
 ןוראל הסינכה ןיב םלואה ךרואל םיבצינו שלושמ םיסב
 תולועו תוחמוצ ונממש ,לופכ רז דומע לכ לש והבגב .שדוקה
 תוקלחמ ,תרמוקמה הרקתה ינפ לע תוטשפתמה ׳תוקד תועלצ
 ¬ילב יבג לע תונעשנו תודרויו םידרפנ תודש הששל התוא

 .תיבה תוריקב תוט
 ,הקדצ תפוק התיה העובק ריק עקשב לאמש דצמ הסינכב

 חירב לע הרוגסו ןבא ןורא תרוצב ,קודבה ןונגסב תבטוחמ
 ׳ב ׳מ" תויתואה תותורח ויה הלעמלמ .ינוצח לוענמו לזרב
 הטמלו 0!״ףא הפכי רתסב ןתמ׳״ תובת ישאר ןהש /״א ׳י
 91*׳א׳ס׳כ ן׳ו׳כ׳י ה׳קדצב יכ" םילמה וטלב לגלגס לוגעב
 תדעוימ תאזה הקדצה תספוק .(1407)ז״סר תנש לע הרומה
 רשפאש ידכ לתוכה לש ודצב התנבנו "רתסב ןתמ״ל ,דתיה
 םגו תסנכה תיב םינפבמ םג תועבטמ■ הכותל לשלשל היהי

 .חתפה ללח דצמ

 השעמ ,המיבה הממורתה םידומעה ינש ןיב םלואה עצמאב
 סנסינירה ןונגסב לשוחמ לזרב לש תבשחמ תכאלמ ,הכבש
 הרמגנו הלעמ יפלכ הרצו הכלהש ,(גארפ תמגוד ןב םג)
 אקארקב םיידוהיה לזרבה ישרחש רסמנ .חרפ ןיעכ טושקב
 ,תאזה תיתונמואה׳ תשרה תא ורציש ׳הרשע ששה האמב

 םילהתה יקרפ רפסמכ םיקלח םישמחו האממ התוא ולשה
 .הדובעה תעב ורשש

 ןונגסב ,רדהנה שדוקה ןורא היה דומצ יחרזמה לתוכה לא
 רתכ טלב וזכרמבש ,ןבא בוכרכ וילעמו ,רחואמה סנסיגירה
 יב" תוטלוב תויתואב ויתחתמו ןמוא ידי השעמ לסופמ
 ןבא תבית ,לתוכב שדוקה ןורא דיל .92״ןכולמי םיכלמ

 תוריקה .חרזמב ותוא תתל אקארק גהנמכ ,"דימת רנ״ל
 םילק םינמיס םנמא ורתונ .רויצ אללו טושיק אלל םיקלח
 תוקילדה תעב ומלענ םבורש ,םיקיתע םיציצ ירוטפ לש
 התיה היולת לאמש דצמ רודזורפב .םיבורמה■ םינוקתהו
 ,הלהקה ןסחמב םינש הברה הלגלגתהש ,היבש הקדצ תספוק
 התישע תנשל ןמיסו "ףא הפכי רתסב ןתמ" הבתכ הילעו
 תושיגדמה תודוקנ רסוחמ םלוא ."ק״פל "העושיו הניר לוק"

 .ךיראתה תא עובקל רשפא יא תויתואה תא

 תניוע הקוחת םע קבאמב

 רטשמב תסנכ יתב םהל תונבל אקארק ידוהיל היה לק אל
 תויגוטלשה דצמ תוארוהו תודוקפ לש ךבס .לושנהו יוכדה

 .לושכמל םהל ודמע ךלמה יקוח םגו םייתיסנכהו םיינוריעה
 תסנכ יתב לש םתמקהב הרצ הרומכה ןיע .דתיה רקיעב

 .םש ,הטסורג 89

 .ב ,י תוכרב הארו .א ,לק םילהת 90

 .בי ,זט םש 91• .די ,אב ילשמ 91

 .וס ,ח ,םש 92

 "םידוהיה ריע״ב םגו הנידמה יבחרב תוזרפה םירעב םישדח

 ןיועה סחיה .םתונבל תושרה הנתנ אל וטיגה תומוחב הרוגסה
 תורישעה תויסנכה ןמ ענמ אל םמצע תסנכה יתב יפלכ
 לש תוברעב ההובג תיברב תואולה הלהקל תתל ןהישארמו
 .השודקה ישימשתמ ףסכה ילכ לש תונוכשמ לעו הלהקה ישאר

 הבש ,"תסנכה יתבל היצוטיטסנוק" ואיצמה הרומכה ישאר
 תסנכה יתב תא סורהל ,דוצי ךלמה" :ראשה ןיב רמאנ
 םידוהיה תסנכ לע .אקארקב ונבנש ולא ףא ,םישדחה
 ךירצ אל םרפסמו ,לאוגה לש ויתולבס רכזל קר אול ,לובסל
 ןקתל םהל רתומ םישודקה םינונקה יקוח יפל יכ ,לודגל
 תאזה הרזגה .93 ״םישדח תונבל אלו םינשיה תסנכה יתב תא
 ב״ש תנשב בוקרטויפב המייקתהש םירמכה תפסאב הלבקתנ
 הטלחהה ןכותמ .טרמג ףושיביכראה לש ותושארב (1542)
 המכ ׳זיימיזקב םימייק ויה רבכ איהה הפוקתבש קיסהל שי
 הלאשמה .ונל עודיה קיתעה דבלמ ןבא םייונב תסנכ יתב
 עודיה ,יעיברה סולואפ רויפיפאה תיילע םע המייקתנ תאזה
 איצוה אוה .1555 תנשב ןוטלשל ,םידוהיל ותאנשב הצמשל
 הנושארהש ׳"תורזגה הרשע שלש". לש (הלוב) הדוקפה תא
 תיב םא יכ םידוהיל אצמי אלו הארי אלש" :תעבוק ןהב
 םש ויהי רשא ריע לכו ,וכותב ללפתהל ריעב דחא תסנכ
 דחא םהמ וריאשיו םוסרהיו םותיחשי םיבר תויסנכ יתב

 .94 ״ודבל

 םירמכה תורזגלו תולבגהל בל ומש אל אקארק ידוהי
 ךשמב ,תונוש תולובחתב םריעב תסנכ יתב תונבל וכישמהו
 תיב ,וטיגב םישדח תסנכ יתב השלש ומק הנש םיעברא
 (1593) הובגה תסנכה תיב ,(1553) א״מרה םש לע תסנכה

 ולאמ םינטק תסנכ יתב רפסמ דבלמ ,הפוקה לש תסנכה תיבו
 הרציש "תידרפסה הדע״ל תסגכ תיב םהיניב ,ליעל ונרכזהש
 ט״מש תנשבו הררועתה הרומכה .95 ״הלהק ךותב הלהק״ הל
 ךלמל היינפו השדח הטלחה הריבעה ,ונזיגג סנכב ,(1589)
 ,רבכשמ■ תונקתה תורמל ,ךלמה ירעב םידוהיה" :תרמואה

 ןמ םיפיב םירדוהמ ,םישדח םיבחרנ תסנכ יתב םהל ונב■
 םהל הנתנ רשאמ רתוי לודג רפסמב םיתב םג ,תויסנכה
 .96 ״,דזה רבדה תא םהילע רוסאל ךלמה ליאוי .תושרה

 ¬והיה ושגגש םעפ לכו ןינבה תעונת ירחא ובקע םיפושיבה
 לע םישדח םילושכמ םהל ומש שדח תסנכ תיב םיקהל םיד
 ןתנש ,יושרה יבתכב ךלמה םינכה הרומכה תעפשהב .םכרד
 תילוטקה היסנכה יקוח לע רומשל שיש" יאנתה תא ,םידוהיל
 אלו .9ז "תסנכה תיב לש והבגלו היסנכה ןמ קחרמל עגונב
 ועירפי אל ןעמל" ןובלע ירבדב הלבגהה תא קמנל חכש

 .98 ״תילוטקה הלפתל ם ל ו מ ל מ ב םידוהיה
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 םהל תונבל םידוה־ה ןמ וענמ תונוטלשהש ,דבלב וז אל
 תוטיחסו תושיגנ םהילע ופיסוה אלא ,םנוצרכ תסנכ יתב
 1662 תנשב הדיגב תלילע ללגב .תונמדזה לכב תויפסכ

 "םידוהיה ריע" לכ תא ןתנו אקארק ידוהי תא ךלמה שינעה

 קלשרמל הנתמב ,הבש ץעהו ןבאה יתב ,תסנכה יתב לע
 םיחרכומ ויה םידוהיהו! ,יקסני׳צירק ורבחלו יקסרימובול
 םלשלו םידבוכמה ידימ תסנכה יתב תאו ריעה תא "תודפל"
 ¬יהש ,םירקמ םג ורק .99 ״םדספהל״ יוצפכ לודג םוכס םהל

 תבוטל תיפסכ תוביחתה לע םותחל וצלאנ אקארקב םידוה
 ¬כה יתב תא ךכ לע ןכשמלו תוכלמה רצחמ םילשומה דחא

 ומתחש ׳רתויב בילעמ ךמסמ אוה ,תוביחתהה רטש םצע .תסנ
 ןיב רמאנ ובו בוטה םנוצרמ ,לוכיבכ ,"םידוהיה םירפוכה"
 ¬גומה םוקמבו דעומב ונתוביחתה תא םייקנ אל םא" :ראשה

 איבמ וא (ךלמה ריכזמ)יקסבוקלבוק ׳ה דובכ יאשר אהי לב
 תיבב בישוהלו אולכל ,ףוטחל ,רוסאל ,דודשל הזה רטשה
 ¬והיה לכ תאו ונתוא ,יטרפ ןפואב ןהו יבמופב ןה םירוסאה

 ,םיקושב ,םידיריב ונייהד ,ןילופ תוכלמב םיאצמנה םיד

 תא לקעל יאשר היהי ךכל ףסונ ,ונלש םיתבב ןכו םיכרדב
 ,ונלש תסנכה יתב תא לוענל ,םוקמ לכב וניתורוחס
 .!סס״הצריש ימ תאו םירצונ םהב בישוהלו םיתבה תא שופתל
 תויתואב" ומתח (1666) ו״כת תנשמ הז הנושמ רטש לע
 םהרבא אקארק יבושח םהיניבו תולהקה יגיצנ "תוירבע
 ארקנה ,אקארקב םיגיהנמה יבושחמ דחא ,ךלמה ןכוס ןתנ ןב
 ,לשעה עשוהי ןואגה ,ונתוח םש לע ,ם׳יבר םהרבא םג

 אל תאזה הטישה .קרופרמ דוד אפורהו אקארקב ד״באו בר
 תבוטל םיפסכ תטיחסל הסונמ יעצמאכ םינשב תובר הקספ
 תנשמ ויתונורכזב איבמ רזעילא יבר ןיידה .ןוטלשה ישנא
 םימיב אקארקב םידוהיה בצמ לע םיטרפ ,(1745) ה״קת
 םילשומ ויה וידבע ,קיראש היה ש״מי םהלש שארה" :םהה
 תיבב ונתלהק ישנאל םישפות ויה ,קרופ ןיא םדימו ונב
 לעו ׳וכו לותחו קוחשב ,ןירוסיב םתוא םינד ויהו ןירוסאה
 ־זנה םישארה ,םישגונו תובוח ילעב םישגור ויה להק ישאר
 לכ םתוחו לעונ היה עודיה ןודאהו םיפדרנה ןמ ויה ן־םיןרכ

 .101 ״םיפלא תרשע ול ונתיש ידכ תסנכה יתב יתלד
 יתב אקארקב ונבנ תורזגהו. םילושכמה ,תוערפהה תורמל
 אלא ,דבלב וז אלו .הזה םויה דע םימייקה תראפתל תסנכ
 ישדקמ תא םמורלו רדהל םפסכמ ומרת דוע אקארק ידוהי

 •ךרע ירקי םיגיראו בהז ,ףסכ ילכב םהלש טעמ

 יטושק ,השודקו תד יצפחב היה רישע ןשיה תסנכה תיב םג
 רובצ שדקה לש םהמ ,תויתונמוא תומקרו די־יגירא ,בהזו ףסכ
 תסנכה תיבל םתוא םיאיבמ ויהש ,םייטרפ םישנא לש םהמו
 םיריזחמ ויהו ,הרותה ירפס תא םהב טשקל דעומו גח ימיב

 .102 םהב שומשה ירחא םהיתבל םתוא

 .96 א״דו סקנפ ןירפלייהו 11.2.10., ,17 ןבלב 99

 .103 ףד ,םש ןירפלייה 100

 .437 ׳םע ,8 ךרכ לארשי תודלוה ,ץרג 101

 .אנ ׳יס ףסוי תיראש ת״וש 102

 תסנכה תיב רצואב ורבטצנש ,ךרעה יצפח לש םבור בור
 ךשמנש םידבשה שובכ ימיב ודדשנ םינשב תואמ ךשמב
 וחקלנש וא ודפנ אל וטובעב ונתנש וא ,1657—1655 ,םייתנשכ
 הפגמ בקע ריעה ןמ החירפו המוהמ ימיב םיאבגה ידי לע
 ¬ופמה הרות ירתכמ דחא .םמוקמל ורזחוה אלו המחלמ וא

 יולסרבב ךשוממ ןמז ירחא אצמנ םידבשה דושמ םירא
 ץיבוסנוי אקארק להק יבושח ידי לע 1690 תנשב הדפנו

 .תסנכה תיבל ורזחוהו !03 יודנלו

 ¬חאה םינשב ןגרואש ,תסנכה תיבל לעמש תוכנה תיבב

 ג״צרת תנשב וגצוה ,הינשה םלועה תמחלמ ינפל תונור
 ¬צוהש ולאמ תורפב 7־ו תוכרפ 24 ׳ת״סל םיליעמ 27 (1933)

 תניחבמ ןה ךרע ירקיו םיקיתע םהיניב ,104 שומשה ןמ וא
 .תירוטסיה הניחבמ ןהו יתונמואה עוצבה

 תסנכה תיב ישימשתב תיתונמוא המקר

 םוקמ תיתונמואה המקרה תשפות תסנכה תיב יטושקב
 ןיב דאמ הצופנ התיה וז תבשחמ תכאלמ .רתויב דבוכמ
 םנורשכו םתלכי תא וארה אקארק ידוהי םגו ןילופ ידוהי
 הפיטק לע םוקרל קר אל ועדי םה .תאז תדבוכמ הכאלמב
 ןכ לע רתי אלא ׳ףסכבו בהזב ,ןמגראבו תלכתב ,ישמ לעו
 תחתמ איצוהלו םינוש םיעבצמ םיגירא ףרצל וניבה םה
 הכאלמב םישועה בור .ראופמו ינומרה ,ןקותמ רבד םדי
 דבלמ ,םינומלא וראשנו םהיתומשב םהיתוריצי תא ונמס אל
 ¬תב םירכזנ םהיתומשש אקארקמ תומקורו םימקור העברא

 ,105(1645) ה״ת תנשמ שילקומש בקעי לש ותשא ,תודוע

 ט״מת תנשמ ןלדתש לארשי ,הנש התואמ לסארק הדליה
 אקארק סקנפב .106 (1071) א״סת תנשמ רטפאה בילו (1689)
 הדימלתל דמלל ל״נה תמקורה לש תוביחתה־הזוח םשרנ

 :תיתונמואה המקרה תכאלמ תא לסארק

 םע בוט לזמב רשקתה ו״צי (? שלגיפ) שלגיב יכדרמ ׳מכ"
 ר״רהכש ונייהד ו״צי שרלקומש לאפר ׳ח בקעי ר״רהכ
 תא דמלתש ,׳יתש ותשא רובע ומצע בייחתה ל״נה בקעי
 רתויה דצ לע ןיטפעה תכאלמ ׳יתש ליסארק הלותבה הדליה
 ןה (םידוהי) םידוי לש הכאלמה ןה ,םלועב ירשפאבש בוט
 ץרא לש ןה ,המרגות ץרא לש בהזמ ןה ,לידבהל םילרע לש
 לודגמל הנממ םילעת אל רבד לש וללב .ףסכ לש ןכו זעול
 המואמ רצבי אל ל״נה יר״רהכ תשא דצמש ןפואב ,ןטק דעו
 ל״עבה המת ו״ט ןמ תורשקתהה ךשמ תוילגרמ תכאלמ ףא
 ¬יכש .ק״פל ןייז ׳ת זומת ,ח דע ונייהד םימי םיתנש ךשמב

 לכב ךליאו ל״עבה ירשת ׳ח ןמ ל״נה י״ררה ול ןתי תור
 ׳ח דע םילודג העבראו םירשע התחרט רכש עובשו עובש
 הל ןתי ךליאו ק״פל ו״אות זומת ׳ח ןמו ק״פל ו״אות זומת
 הנש תיעיברבו ׳דג םישמה עובשו עובש לכב ל״נה י״ררה

 .50 ףד ,בוקרק תוקיתעל ךרד הרומ ,ןבלב 103

 .56 ףד םש 104

 .גל ׳יס ןייטשטוול םיקיתע םירבד 105
 .83—82 ׳מע ,הינלופב םידוהיה תוקיתע ,ןבלב 106
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 המ לכ תא םנחב עובצל ל״נה יכדרמ ׳מכ ביוחמ הנושארה
 ךרטצתש התכאלמ ךרוצל ל״נה הדליה עובצל ךרטצתש
 טיבראו יפא׳צט לע ןישועש המ םג .ל״נה י״ררה תשא
 הכאלמ תושעל ל״נה הדליה תיאשר הניאו ,רוחש טפעהעג
 שדוח לכ תולככ היהי ןוערפה .םלועב םדא םושל ל״גכ
 רומג בוחב וילע לוחי ו״ח רבועה■ דצ .םינפ לכ לע שדוחו
 ם״קב השענ .תוקזיה דעב םימודא השמח םייקמה דצל ןתיל
 השמ םאנ ל״אהת זומת ׳ח ׳א םוי םויה םלועבש ש״טתכבו
 .107 ״אקארק ק״קד אתמד ארפס טורקאלד ׳היתתמ םהרבא

 ,אקארקב דאמ חתופמ היה הז עוצקמש םידמל ונא ןאכמ
 ־בו תוילגרמב הילטיאמו היכרותמ אובי ירמוחב ושמתשה
 ,וטיגה יבשוי םידוהי קר■ אל ויה■ תוחוקלהו םינוש םיגירא

 .םידוהיה ןמ דיה תדובע םינוק ויה םירצונה םג אלא
 ורטפנש■ םישנ לש תולמשב ושמתשהש ,םירקמ םג ורק
 וגהנ תכורפה ינפב .108 ןנורכזל תכורפ ןהמ ושעו םמלועל
 ¬רותה תומשו תושדקה ,םיחמצ ,םידומע ינש רקיעב םוקרל

 םוקרל וברה תרופכה לע םלוא .תוירא םג םימעפלו םימ
 .שדקמה ילכו תד יצפח ,תואמסיס

 ז דחוימב ןייצל שי ןשיה תסנכה תיבבש■ ■םיגיראה ןיב
 תרבח לש (1625) ו״פש תנשמ (2,23x1,61) תכורפ (א

 .בהזב המוקר "םישנל דסח תולימג"

 ,ףסכ המוקר ,םוח עבצב הפיטקמ (2,06x1,41) תכורפ (ב

 םהרבא תב הלדא ותשאו ןרובליה אגרש ירוא ןב ףסוי תנתמ
 .זנכשאמו היכ׳צמ האצומש החפשמ ,ו״צי אמלוא

 .הלימ תירבל הלפת םע (2-31x1,52) הקיתע תכורפ (ג
 הצלט ותשאו ל״ז םחנמ■ ןב ביל הדוהי תנתמ ,ףסכ המוקר

 .108• ךיראת אלל ,למל תב

 ,ףסכב םוקר רקי גירא ,(1645) ה״ת תנשמ תכורפ (ד
 ונב אוה) הגיפ ותשאו שלקעי ׳ר קיזייא ןב לידנמ תנתמ
 תנשב אקארקב ראופמה תסנכה תיב תא הנבש קיזייא ׳ר לש

1640). 

 םיגירא רפסמ ובדנ הרוהלק םיחקורהו םיאפורה תחפשמ
 :םהיניב ,תונוש תויתחפשמ תויונמדזהב םירקי

 הקורי תצבשמו-ההכ םודא עבצב טקורבמ ליעמ■ <1
 תנשמ רמת ותשאו הרוהלק ןרהא ר״ד תמורת ,ישמב המוקר
 שודקה לש ונב היהש ,לכימ םהרבא רכזל (1751) א״יקת

 .ג״כת תנשב םשה שודק לע גרהנש ,הרוהלק והיתתמ■

 תנשב ל״נה לש ותב הנח המרת ,ףסכב םוקר ליעמ■ (2
 .(1761) א״כקת

 ןרהא קחצי ר״ד םרת ףסכב הקורי הפיטקמ תכורפ (3
 תמשנ רכזל (1813)ג״עקת תנשב ל״נה ןרהא ר ״ד לש ודכנ
 םע דחי .היאושנ ינפל םימי המכ הרטפנש ,היח הלכה ותב
 לש הלודג תשוחנ תשרבנ םתב רכזל החפשמה המרת תאז

 .105 הרעה האר 107

 .זי ׳יס תונשיה ח״ב ת״וש 108
 .םילשוריב "לאלצב״ב תאצמנ ,הינמרגמ האצומש ,המוד תכורפ 108*

 לעו אפורו להומ םג היה םרותה .109 םינק רשע השמח
 .ד״צקת רטפנ ,"השודקה תירבב םינכה םיברו" בותכ ותבצמ

 בדנ ,ןמא ידי השעמ ,תלכת עקר לע הפיטק תכורפ (ח
 רכזל (1761) א״כקת תנשב יודנל קחצי יבר אקארק לש הבר
 ¬פור ,הנוי יד לאונמע ר״ד לש ותב איה ,הביוט ותשא תמשנ

 םחנמ החמש היה יתמאה ומשש ,יקסיבוס ךלמה לש ישיאה וא
 .110 ןנחוי ןב

 ינשמ םוקר קורי ישמ תרגסמב ,דרא עבצב תכורפ (ט
 לע םיבצנ תוירא ינש הטמלו םירפצו םיחרפ הלעמל .הידצ
 ־שמה עצמאב .יתחפשמ למס לא םינעשנו תוירוחאה םהילגר
 ר״רהומ הונמהב סחנפ ר״רהומ ינרותה נ״ז" םוקר הצב
 ׳מ■ םתב יאושנ לע הרובד ׳מ ותשאו ץיוורוה ל״גס יכדרמ
 .(1777)"ק״פל ז״לקת תנש ׳יש קציא ׳מ הליג ןבל ׳יחת לריצ

 המוקר הלוכ ,(1713) ג״עת תנשמ תנינעמ תרופכ (י
 תכורפ ינפ לע תוכנה תיבב היולת התיה ■םיטושקו םילמס
 השלשל התיה תקלוחמ תרופכה .הפוקתה התוא ןמ אלש
 התא ימ ינפל עד" םילמה תומוקר ויה ןוילע ספב ,םיקלח
 ׳ת׳ע 'א׳ב שדוקה תדובע תכאלמ ,דימת ידגנל יי יתיוש ,דמוע

 השלש םימוקר וילעו בחר רתוי היה ,ויתחתש ספה ."ק״פל
 םהיניב םידירפמ םילגלגס םינוילדמ ינשש ,םיטלוב םירתכ
 תחתמ ,"תוכלמ רתכ ,הרות רתכ ,הנוהכ רתכ" םירתכל לעמו
 םהילעו ישמ לש תונושל ןיעכ םיעטק השמח םיספה ינשל
 הרונמה ,תשוחנה רויכ :שדקמה ילכ ,ןמוא דיב םימוקר
 ,םיפנכ ןיעכ םדצלו תירבה תוחול ,דכו םיחקלמ הדצלו

 .תשחנה חבזמ ןורחאבו םינפה םחלו ןחלשה
 הנש תואמ ששכ קספה אלל וב וללפתהש הז תסנכ תיבב
 ,השודק יצפח ,םיבורמ םיטושיק ,הרות ירפס הברה ורבטצנ

 ,םייח יצע ,םינומר ׳הרות ירתכ ,םיבהזומ םהיניב ,ףסכ יסט
 םיעיבג ,תורקי םינבא תוצבושמ ןהיניב ,בהנשו ףסכמ תוידי
 יסדה ,ץיל הרקי תיכוכזו■ ףסכ יקובקב ,הלדבהלו שודקל
 ,הכונח תורונמ ׳זילפו תשחנמ ריק תורונמ■ ,תושרבנ ,םימשב

 םיצפח דבלמ .םינחבה ידי תציחרל םידכו תשחנ תורעק
 ¬ותפכ םג הז תיבב םירכזנ תסנכ תיב לכב םייוצמ ויהש

 הטורח למוגה תכרבש דחוימ■ ףסכ לש סטו !!! (?)םיר
 ־ואשנ אל הזה ירוטסיההו יתונמואה רשועה לכמ .!!2 וילע
 לכ ודימשהו וסמר ,ולזגו■ וסמח םהירזועו םיצאנה .דירש
 ¬פתמ יאליטרעו םתוימ ,קיר ראשנ תיבהו השודקבש רבד

 .ותרא

 םיקיתע םיגהנמ.

 וקיזחה ויללפתמש םיגהנמה םיקיתעו תיבה אוה קיתע
 הלפתה רדס .רודל רודמ תשדוקמ תרוסמב םהילע ורמשו
 .וב וגהנוה אל םישדוחמ םיגהנמו ודסוה זאמ וב הנתשנ אל

 .71 ,ןורכז תוחול 109

 .93 ׳מע ,הי,לופב םידוהיה תוקיתע ,ןבלב 110

 .אנ 'יס ףסוי תיראש ת״וש 111

 .א״מרה לש תסנכה תיבב םג היה המוד סט .ג ׳יס יחרזאה ןתיא 112
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 םירומזמ אלו. םוי לש ריש אל ,ורמאנ אל הלפתה■ ירחא
 שמשה היה ,רובצב ולידבהש ירחא תבש יאצומב .!!3 םירחא
 ןמ םודק גהונ יפל ,בוט ןמיסל ןטק רנ ללפתמ! לכל ןתונ
 היופצ התיה הנכסו םיראומ ויה אל וטיגב תובוחרהש םימיה
 שמשה היה רקוב תונפל םויו םוי לכב■ .!!4 הכשחב םיכלוהל
 האירקב ןיקיתו תלפתל םיבשותה תא ררועו וישיטפב קפוד
 האור היה וימעב שיא לכו ,"ארובה תדובעל םידוהי ומוק"
 םירת לע םימעפ שלש דחוימב קופדי שמשהש ומצעל דובב
 םימעפ קר קפוד שמשה היה ,ריעב תומ לש הרקמב .ונולח
 ¬כה תיב ירעש תא חותפל שמשל היה רוסא .תוליבא ןמיסל

 הזבו תלדב תוקיפד שלש קפדש ינפל תירחש תלפתל תסנ
 לכב ,תרוסמה יפל ׳תוסנכתמה ,םיתמה תומשנל תואה ןתינ
 היה תוחילסה ימיב .תיבה תא בוזעל ,תוצח תלפתל הליל
 שאר ברעבו "תוחילסל םידוהי ומוק" רקוב רקוב ארוק

 וניתובא" :דחוימ! חסונ ליגרה וזורכל ףיסומ היה הנשה
 תוחילסל ומוק המלשו דוד ,ןרהא ,השמ ,בקעי ,קחצי ,םהרבא
 םוי ינפל .!!5 ״תולגב םדוע םידוהיה ,ומוק ,ומוק ,תושודקה
 תיב די לעש תורבקה תיבל םג תשגל היה וילע ,םירופכה
 םינכושה ■םינברה ילודגל .האירק ףיסוהלו א״מרה לש תסנכה
 הלגמלו בוט־םוי תופסותה לעבל ,ח״בל ׳א״מרל ,הזה םוקמב
 ¬תהל ומוק" :ףיסוהלו םייטרפה םהיתומשב אורקל תוקומע

 ירעש ויה הבר אנעשוה לילב .!!" "לארשי םע דעב ללפ
 לילב .1!זןוקת תרימאל וב םירוענ ויה אלו םירוגס תיבה
 םיבשוי ,תופקה יצחו שלש ירחא םיקיספמ ויה הרות תחמש
 תדחוימ החילס רובצב םירמואו דיב םינטק תורנ םע ץראל
 .הליל ותואב אקארק ידוהיל םעפ הרקש ןוסא רכזל הרבוחש

 ¬והיה ריע" לש הבל הזה תיבה היה םיבר תורוד ךשמב

 ימיב ,דעומו גחב חומשל הישארו הדעה ינב ופסאנ וב ,"םיד
 .תוער תורזגו תוינערופ תעשב הצע סכטלו החוורו החונמ

 ועבקש דע ,ריעבש תונותחה• לכ ןאכ ומייק הקיתעה הפוקתב
 ¬תמ הלכה■ יבאש ,תסנכה תיבל תנתנ וז תוכזש הנקתה תא

 יבאל תוכזה תרבוע ריעל ץוחמ האב הלכה םאו וב ללפ
 תיבמ גוזה תא הוולמ םידיפל תכולהת ,דתיה ליגרכ .ןתחה
 ולעה ןהיתונולחבש ,תואטמסה ךרד תסנכה תיבל דע םירוהה

 .118 החמשב תופרהל תורוא

 ינפ לע תאזכ הזילע הכולהת הרבע הרות תחמש לילב םג
 תרדוהמ! הפוח תחת ד״בא ברה תא וכילוהש העשב. ,ריעה
 .ןשיה תסנכה תיב ירעשל דע םירישו םידיפל יווילב תופקהל

 םאתהב םירישה ולדח תסנכה תיב םינפב םלוא
 .הזה הלילב ורקש תוערפה רכזל הקיתע הנקתל

 תעב םג המייקתה ,ריעה ינב לכ הב ופתתשהש ,המוד החמש

 .47 ח״ירת דיגמה ,ח״ומ 113

 .םש 114

 ."ןגנורעניאדע עניימ" ,רדאב םשרג 115

 .םש 116

 .םש ח״ירת ,דיגמה 117

 14.2.£.1. ,416 ,ןבלב 118

 םיהובג םישמש השלש .דיקפתל ותסינכו שדח בר תריחב
 עירמ להקהו םהידיב םידיפלו הפוחה תחת וינפל םיכלוה ויה
 הדעה ינפל בציתמ היה וב קיתעה תסנכה תיבל דע ודובכל
 ברה לש ימשרה רושאה םג .הנושארה ותשרד תא שרודו

 .119 הז תסנכ תיב די לעש דעוה תיבב יבמופב זרכוה

 םיבושח תוערואמ ילגרל תוידוהו תולפת םג ומייקתה ןאכ
 אקארק ינבר ורוה (1616)ו״עש תנש ץיקב ,הנידמה ייחב
 ,"הכרבל רטמו לט ןתו" םימי עובש ךשמב הלפתב ריכזהל
 יופצ היה דבכ בערו ץראה תא זא הדקפש תרוצבה ללגב
 ,(1621) א״פש תנש ץיקב בוש הרק המוד הרקמ .היבשותל

 רביח ךרכב לדנמ םחנמ ברהו ,תוקומע הלגמ לעב לש וימיב
 .120 .הז תסנכ תיבב הרמאנש תדחוימ הלפת זא

 ונבנש ירחא םג ישארהו יזכרמה ראשנ קיתעה תסנכ תיב
 "להקה תפוק" לשו םיראופמה תסנכה יתב רתי ׳זיימי׳זקב
 ודסוה תישארמ ויגהנמ לעו "וסוחי" לע רמש אוה .םכותב
 ¬ותה ןיב תחוור התיה תרוסמ .םיצאנה ידי לע ולוסח דעו

 ,אקארק תא םעפ רבע ל״ז (ש״ארה) רשא ונברש ,םיבש

 לכ ואר ךכ םושמ ,!2!הזה תיבב ללפתהו ,םייובש ןוידפל
 םמצעל דובכו תוכז ,היבושחו היתובישי ישאר׳ ,ריעה ינבר
 .תאזה הקיתעה המיבה לעמ שורדלו הזה םוקמב ללפתהל

 .תורוד הברה ךשמב לארשי ילודג םהירבד תא ואשנ ןאכ

 בקעי יברמ לחה ,םלוע ינואג םש ישנא ,אקארק ינבר םהיניב
 בורו אקארקב הנושארה הבישיה תא דסיש ,(ה״נר) קאלופ
 וידימלת המה הפוריאב תוצרא הברהבו!ןילופב הרותה ילודג
 לעב (י״ש) שלרסיא הישמ יבר וירחא ,!22 וידימלת ידימלתו
 סיסב םישמשמה הארוהב דוסי ירפס ,הפמהו השמ יכרד
 ,שיוייפ םלושמ ונבר ,הזה םויה דע תודהיב תלבוקמה הכלהל

 ,שיקריס לאוי יבר ומוקמ אלממ ודימלתו <ן״ש) תונקתה לעב

 לעב ,רילעה ןמפיל ט״וי יבר ,(ח״עש) "שדח תיב" לעב
 ,(ד״ית) לישעה עשוהי יבר ףירחה ןואגה ,(׳ת) ט״וי תופסות
 תובית ישאר ׳ךינפל םש דמוע יננה" קוספה תא וילע וזמרש
 קחצי יבר ,!23״אקרק הירטמיגב רוצה לע ,ל שע ה
 124 וייחב הבישי שפת הגש ׳םישמה רשא ,(ז״לת) אדנל ףירח

 ,(אזימרו׳) םמרוו לש הבר ,שודקה םימואת ןרהא יבר וירחאו
 תנשב חצרנו דבלב םישדח העברא אקארק תונברב שמישש
 םינואג דועו !25 קינלעימחב לילגה דעוו תבישיל וכרדב ן״ת
 םינברה ןיבמ■ .םהילע ןעשנ לארשי תיב רשא ,םיעודיו■ םיבר
 נ20*רנזאפ ןמלז המלש ברה תא ריכזהל שי םינורחאה תורודהמ

 .417 ,םש ,ןבלבו ׳ט ףד דילעה ןמפיל ט״וי יברל הביא תליגמ 1119
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 .47 ןוילג ח״ירת דיגמה ,ח״ומ 1121■

 םישודק תעדו זט ׳יס קינלוס ןימינב ׳רל ןימינב תאשמ ת״וש 122

 .16 םרחה בתכב טטשנזיאל

 .,׳ד תויא םילודגה םש ,א״דיח 123

 .132 קדצה ריע 124

 .1301 ,םש 129

 ."המלש תדמח" ירפס רבחמה לעב 125•
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 (ט״נקת) אקארקב תונברה אסכל רחבנש ,אשראוו לש הבר

 תוביס ללגב יכ םאו ,הז תסנב תיבב ותשרד תא עימשהו

 ראות וילע היה ביבח תאז לכב ,ודיקפתל םנכנ אל תונוש
 .126 ״אשראוו ק״פוחה אקארק ק״דבא" םתוח היהו הז דובכ
 עברא השרוו תונברב שמשש שלזיימ שירעב בד ברה םג
 עבראו םירשע ךשמב תאזה המיבה ןמ שרד ,הנש הרשע
 ,רפוס םתחה לעב ןואגה לש ונב ,רפוס ןועמש יבר םגו הנש

 םירשע אקארקב םהמו הנש םיעברא לארשי תא טפשש
 .127 םיתשו

 םג הז תסנכ תיבב ועיפוה ,(ד״בא) םינברה ישאר דבלמ

 ¬יטמו םיעובק םיחיכומ ,ריעה ינייד ,(מ״ר) תובישיה ישאר

 ¬יניב .רובצל םהיתושרד תא תובורק םיתעל ועימשהש ,םיפ

 מי״ר לש ורבח ,יזנכשא רזעילא יבר אפורה תא ןייצל שי םה

 ,ריהקב תונברב שמשש .׳ה ישעמ רפס רבחמה לעב ,ךישלא

 עקתשה הנקז תעלו ןזופו הנומירק ,(ןיסירפק) הטשוגמפ
 לש וסיג ,ןיידה ץ״ב ףסוי יבר ,(ו״מש)יטרפ שיאכ אקארקב
 ¬חמ הלעמל הבישי שפתש ,ףסוי תיראש ׳ם רבחמ ,א״מרה

 ילעב ינושארמ ,תוילגרמ יכדרמ השמ ברה ,הנש םישמ

 ,תודמ הרשע שלש לע ׳ה ידסח ׳ם רבחמ• ,אקארקב הלבקה

 ,לקנור ןמלז ׳ר ,"תוקומע הלגמ" לעב ,אריפש עטנ ןתנ יבר

 עודיה קאלופ בקעי יבר לש ובירי הוודאפמ ם״רהמ לש ונתח
 לעב ,ףסוי ר״ב עשוהי יבר ,!28 ״םי דע םימ לודג ןרכזכ׳,
 ישודח לעב לש ונקז אוה ,עשוהי ינפ ת״ושו המלש יניגמ

 לעב םהרבא ׳ר ונבו טרופאפר לאיחי לארשי ׳ר ,עשוהי ינפ

 לעב ,השמ ר״ב לארשי יבר ןשרדה ןיידהו "יחרזאה ןתיא"
 אקארקל ועיגה קוחרמו בורקמ .םיבר דועו !29 ״השמ שרד״

 ,הזה תיבב םהירבד תא ועימשהו■ םיחילשו םינשרד ,םינבר

 יזנכשא שיוייפ ירוא ׳ר י״אמ חילשה תא ריכזהל שי םהיניב
 םהרבא ׳רו !30 ךרעב ם״ש תנשב ןאכ שרדש ,םילשורימ

 .131 (א״דיחה ןב)יאלוזא

 אלא ,תסנכה תיב יגהנמ קר אל ועבקב דחוימ ןונקתב
 .םיללפתמל םתריכמו "םיבויח״ל תווצמה תקולח רדס םג

 ד״בא ברה תנוהכל התיה הדומצ "ישילשל" הרותל הילע

 ¬מל דמעש דובכה תורשממ דחא .הבישיה שארל "יעיבר״ו

 דומעל היה ודיקפתש ,"ןגס" ראותה היה הובג ריחמב הריכ
 תולעל אורקל ימל שמשל תורוהלו האירקה ןחלש דיל
 תעד לע גהונה תא הניש ןגסהש םירקמ ורק םלוא .הרותל

 תדחוימ הנקת (1632) ב״צש תנשב הנקתוה ךכ םושמו ומצע

 :תרמואה

 םיניצקה םיפולאה• דובכ ומיכסה ל״בצש א״כ ׳ה םוי םויהכ"
 ־תמש ואב בורקמ תושדחה לע תחא המכסהב ,ו<׳צי םיאבגה

 .166 קדצה ריע 126

 .קאלופ י״רל םרחה בתכ הארו .הבצמה ,37 !ורמז תוחול 127

 .40 םש 128

 .52 םש 129

 .׳ו ףד יחרזאה ןתיא 130

 .אי ׳יס ׳ה תוא םילודגה םש 131

 ילעב םהל !32 ףיסוהל ןגס לעבל חולשל םיתב ילעב םיגהנ
 םינומדקה גהנממ אל וניא הזו ת״סל ולעיש אורקל םיתב■
 םויהמש ונקת כ״ע ,הקדצל בר קזיה םימרוגו םתנקתמ אלו
 םאבו תויסנכ יתב םושב ונמוקמב ןכ השעי אל האלהו
 ׳והז ינשב ןגס לעבה שנעי ,היהיש ימ■ היהי דחא רובעיש

 םיפולאהו .םלועב הליחמ םוש ילב הקדצל םיירגה םימודא
 תובגל הנקתה ףקות לכ תא םייקל םהילע ולבקו ומייק ל״נה
 םיפולאה ווצ םיבר םימי דומעי ןעמלו הקדצה תפוקל סנקה
 רובעי אלו קוח היהיש תסנכה יתבה לכב ל״נכ זירכהל ו״צי

 .133 ״ל״נה םוי םותחה לע ואב כ״ע

 הנתנ תושרה ,"ןוזח" תשרפב רקיעב ,תומיוסמ תוישרפב
 הדומצה "ישילש" תילעל ,הרותל םימעפ תולעל ד״בא ברל
 הנקתל םאתהב ,ודיקפת ףקותב ןוזח ריטפמלו ותרשמל
 ימ םירמוא ןיא ןוזח תרוטפה" ,תסנכה תיב ןוקתב הבתכנש
 אלא י״כב ל״ז ןמפיל ׳והמ אלפומה ןואגה בתכו. רבכ הלעש
 ריטפמ ברה תולהקה בורבש ןויכש ,רבדל םעט שי ןכ םא
 ןכו ריטפמל םג תולעל• לוכי זא ,חיכוהל יואר אוהש ןוזח
 ק״דבא ביל ירא ׳הומ גלפומה ןואגהש רפוס ליוניז ׳הומ דיעה

 .134 ״ריטפמל םגו ישילשל הלע

 (השמל תראפת) ל״ז יבצ עזגמ השמ יבר ברה

 ברה לש ותנוהכל םינש שלש ,(1680) ס״ת תנש תישארב
 עזגמ השמ ברה לבקתנ ,אדנל ףירח קחצי יבר שישיה
 רבחמ אנדארוה לש הבר ,!36 םהרבא ׳ר שודקה ןב !35 יבצ
 בתכ ךותמ .אקארקב ןשרדו הבישי שארל השמל תראפת ׳ס
 ררשש ינחורה בצמה לע םידמוע ונא ול רסמנש תונברה
 ¬לתה ללגבו וללותשהש■ תופגמה בקעש ,וטיגב םהה םימיב

 ולטובו םייחה ירדס ורערוע ,ריעה תא ודקפש תוברה תוא
 .תורוד ךשמב תומייק ויהש תובישיה

 בתכנש ׳בתכה תחיתפב םילמ ילוסלסו הרישה ירבד ירחא
 ריעל ׳הלעי הלע השמ■" ,רתיה ןיב רמאנ ,תובהזומ תויתואב
 יראות לש הכורא המישר האבו "הלוכ הבד אברכ ,הללוהמה

 ףידע םכח ,הזמ ןב הזמ" םהיניבו רחבנה ברל הצרעהו דובכ
 המולעת איצומ ,הרותה רש ,ארוהנד אניצוב ,הזוחו איבנמ
 ויפ לבהב ףרשנ חרופה ףוע ,הרוסמ השמל יניסמכ ,הרואל
 הז ה״ועב יכ" םיארוק ונא בתכה ךשמהב ,רכו "הרודמבכ
 הראמב ונב ׳ה [די] יכ ,הרביעו םעז ימי ויה ורבעש םינש שלש
 םלועמ ו״צי ונתלהק רשאב ׳הרות לוטיבב ונילתו ונשפשפו
 עמשנ הרות לש הנר לוק ץראה לכ שושמ יפוי תלילכ .דתיה
 םיתעה קוצ תבסלו הרואכ הכשחב הלילו םמוי וניתובוחרב
 תובישיה וקספ ׳ונימיב [התלעש] ונתלמשב תורורצ תורצהו

 .ןידה יפל גוהנכ ,םיאורק העבשמ רתוי 132

 .בי יס ,םיקיתע םירבד ,ןייטשטוו 133

 .116 דומע קדצה ריע 134

 יסוי תלילכ האר ,אקארק לש הבר לשעה עשוהי יבר לש ותב ןב 135

 .זנ ב״ח
 .43 דומע םירובג ריע ,ןיטשנדירפ 136
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 ונלבקו הרוזו ירבדל וליפא תלעומ הבשחמ יב ונידי ופרתנו
 ונברקמ! הלחמ ריסיו ונילעמ ופא ןורח ׳ה ריסישכ ונילע
 םלועה לכ רשא הרות רתכ ,הנשויל הרטעה ריזחהל הארנ
 ונרמא ,הרצענ הפ[גמה וני]לע ׳ה תלמחב:הנהו הנעשנ וילע

 רשא םילודגהמ הזיא רוחבל הרהמ ונמע דעב הקזחתנו וכל
 ."הנושארב לגד אשונ ,ונתבישי שארל ונל תויהל ץראב
 רוזחיש התפיאשו הנוצר תא הלהקה העיבמ םירבדה ךשמהב
 ,תובבלה םידדחמ תובישי ילעב ויהש ,םדקמ היהשכ" בצמה

 ¬יטנ ושענו דוה ינרק םי[נרק ףלעב םישיית ושענ םיידגמו

 הזב הז ןנחטו םירה ירקוע ,םילותש םמוקמב תולודג תוע
 ןנמ ,םיבושח םינבר [םיר]ומ ואצי ונתאמ ו םילופלפב
 ¬והמ תולהק המכב טפשמל תואסב לע םיבשויה ןנבר יבלמ

 ¬חמ תובישיה ןוגראבו הרות תצברהב ךרוצה דבלמ ."תולל

 היהש ומכ ו״צי ונתלהקב עובק ןשרדל וגא םיכירצ" שד
 ."ותבשב תבש ידמ שורדל תוינומדק םיגשמ

 םהבש "תירבה תוחול" ונתנ תונברה בתכ לש ןורחאה ףדב
 ¬ובוחו ויתויוכז ,וידיקפת ,ברה לש תורישה יאנת םיטרופמ

 :וית
 ךשמ לע ןשרדו הבישי שארל ל״ה ברה לבקתנ שארב (א"

 .ק״פל ג״מת תבט ב״כ דע ונייהד םינש שלש

 בר הזיאמ לואשל לכל תושרה רתיהו רוסיא יניד (ב
 ברל רתיהו רוסיאב הארוה הזיא לאשיש ב״עב לכו הצריש
 ברחל לואשל כ״חא רוסא ,רתומ וא רוסא ול הרויו דחא
 הככ השעיש ב״עב הזיא אצמי אצמה םאו הארוה התוא ינשה

 .לוחמל ןתינ אלו םימודא הרשע סנקב םנקוי

 תסנכה תיבב ...םינברה ופסאתי ח״ר ברע לכב (ג
 .אתמד ילימב וניעיו םינקז בשומד

 ולוקל בישקהל םירוחב םידימלת ףוסאי ל״גה ברה (ד
 דע ןמזה תלחתה ןמ םיקוליח דיגיו לארשיב הרות ץיבריו
 לכבו עובשל םיקוליח העברא עובש לכב םישדח השולש תולכ

 .ל״ז י״שר םע השרפה םהל דיגי ׳ה םוי
 םירוחב םישלש ול קיזחהל םיביוחמ ו״צי להקה דובכ (ה
 ונתיש ...רפסמל תוקפסה קיפסהלו תותבש םהל ןתיל

 ...םירענהו ,םירענל
 םירוחבה וילא אורקל בייוחמ עובשב ׳ו םוי לכב (ו

 ...ודמלש המ םהיפ תא לואשל ונתלהקד
 דע ךימסהל םינברהמ דחא םושל ןיא תוכימס ןיגעב (ז
 ומיכסיש דע וכימסי אל םהינש תמכסהב ףאו םהינש ויהיש
 םמצעב ואוביש אקוד ויהי םישארה תמכסהו .ו״צי םישארה
 רדחב ׳ה םויב ודעותי יכ אקודו שמש ידי לע וחלשי אלו
 םוי ותואב וכימסי אל ׳ה םויב ודעותי אל םאו הליהקה
 תולכ דע הפ ןקתאד ןוקת לש ונמז םדוק וכימסי אל פ״כעו

 .ותנותח ירחא םימי םיתגש
 ופסאתיש דע ונרומ םוש וכימסי אל ונרומ ןינעלו (ח
 הדעה ךותמ ונרומ השלש םהמע ומיכסיש דעו דחי םהינש
 םינש רשע תויהל ךירצ פ״כעו ו״צי להקה לש השודקה

 .ותנותח ירחא
 ובשיו דחי םהינש ופסאתי תוצילחו ןיטג יקסע ןינעל (ט

 העדל ומיכסיש דע ןידב וניעיו םינקז בשומד תסנכה תיבב
 .תחא

 סנקוי ןגוהכ אלש רבד השעי ותבישיב רוחב הזיא םא (י
 .ו״צי םישארה לש בורה ףוריצב ל״נה ברה ידי לע

 תיבל ךליל הצרי םא ו״צי ל״נה ברהל הרירבה. (אי
 םורד דצל הרונמל ךומס םוקמה ול ןתוי וא הנשיה תסנכה
 ידמ יעיברל ת״סל תולעל בייח היהי זאו שדוקה ןורא דצד
 הנשיה תסנכה תיבב היהי אל ד״בא ברה םאו ותבשב תבש
 ¬חה תסנכה תיבל דליל הצרי םאו ישילשל ותוא וארקי יזא

 ברה וילע בשויש םוקמה לע בשי (א״מרה לש הארנכ) השד
 .ותבשב תבש ידמ ישילשל ותורקל בויח היהיו

 האנ הריד ול ןתיל ו״צי להקה דובכ םיביוחמ םג (בי
 .ו״צי להקה דובכ ומלשי הריד רכשו ודובכ יפל

 ד״בא דובכ הבוש תבשו לודגה תבש לש תושרדה (גי
 ם״רהמ ברהו הלאה תותבש יתשב שורדי ו״רנ קחצי ר״רהומ

 .םהינפל תותבשב שורדי ו״רג ל״נה

 יפכ תותבש וקלחי הפוקה לע םינוממה םיאבגה (די
 .תותבש יקולח ןינעב םהל תווצל ברהל ןיאו םהיניע תואר

 ןמ השדח תסנכה תיבמ הפוח תועמ חקי ל״נה ברה (וט
 .השדחה תסנכה תיבב ויהיש תונותחה

 םתיבב הפיסא תושעל יאשר תיב לעב םוש ןיא <זט
 ןמזה תלחתהב םיקסופ וזיא דיגהל וא ,םיקוליחו ת״פג דומלל
 וכלי םמצעב םה קר ,ולסכ ח״ר דעו ןויס ח״ר דע ונייהד
 םהילא ףסאתהל םדיב תושר ךליאו םשמו ברהל הבישיה לא

 .החומ ילב םיקסופו םיקוליח דיגהל
 להקו םיבוטו םיפולאה, דובכ תמכסה םע בתכנ ל״נה לכ
 קחצי ריעצה םואנ ,םתדוקפב ח״הע אובל יתווטצנו ו״צי
 ק״קד אתמ ארפס ךונח ר״רהומ דיסחה ברה ו״מואלב

 .137 ״אקארק

 ¬קב וררשש םיסחיה לע רוא םיציפמ ולאה תירבה ירבד

 ידיקפת לעו ךוניחה תודסומ לש ןוגראה תרוצ לע ,הלה
 עבשה האמה ףוסב םגש םידמל ונא .םתנוהכ יאנתו םינברה
 ,םיליבקמ םינבר ינש תחא הנועבו תעב הלהקב ונהכ הרשע

 טעמב ויה םהינש ידיקפתו הבישי שאר ינשהו ד״בא דחאה
 "םינש שלש" לש לבגומ ןמזל הנמתנ הבישיה שאר .םיהז

 רוסיא תארוהב םג אלא ,דבלב הרות תצברהב אל קסע אוהו
 אל םינברה ןיב תויוצעיתהה ."אתמד ילימ״ב םגו רתיהו
 אלא ,ןשיה תסנכה תיב די לעש הלהקה ידרשמב ומייקתה
 השמ ׳ר לש ודוסימ םינקזה בשומ די לעש ןטק תסנכ תיבב

 .("תוקומע הלגמ" לעב לש ונתוח) שלקעי ׳ר

 "םיקוליח״ה תטיש

 ,"םיקוליחה" תטיש התיה וז הפוקתבש ,םידמל ונא תאז םג

 הררוע וז הטיש יכ םא ,אקארקב תובישיב ,תימשרה הטישה
 זאמ תובישי ישארו םינוש םינבר דצמ הפירח תודגנתה
 ינושארמ קאלופ בקעי יבר הנש םיתאמכ ינפל התוא איצמה

 .ט ׳סע תעד ןורתי סרטנוקב ׳םישודק תעד 137



 הלוגס ריע ־- אקארק : רלאיב בייל הדוהי 146

 ץימא ׳יאמצעה■ ןואגה ׳קאלופ בקעי יבר .אקארק לש הינבר
 רקחמה תא דסיש ךכ ידי לע הרותל תומלוס הנב ,חורה
 תויגוס תנבהב יטקלאידה חותנה תאו יולת יתלבה ינויעה
 םישדח םיקפא החתפש ,השדחה תיטילנאה הטישה .דומלתה
 דוע הלבקתנ ,הבשחמה יברדב תולבגומ יתלב תויורשפאו
 ¬יחה תטישש המכ דע .םיידומלתה יגוחב הבר הדהאב וייחב

 םלוא ■היללושו הידגנתמ םג ובר ,תובישיה תא השבכ םיקול
 םלועה ףוסמ אצי ועמש׳,יש ,ויתועדב יבקעה קאלופ בקעי יבר
 והוראתו דובכה תאריב וינפל ודמע ויבירי םגו "ופוס דעי
 תורמלו ותעד לע דמע ,"לאירא תלוג שאר לארשי יבצ"
 ץיפהל ךישמהו ענכנ אל ודגנ וטקננש ,םייטסרדה םידעצה
 שיאו םת שיא בקעי" םותחל גהנ אוה .ויתובישיב ותרות
 ¬חה הטישה ןיבל וניב רשקה תא שיגדהל ידכב !38 ״קלח
 תא וראתב ,רבונה עטנ ןתנ ׳ר .הדסימ היה אוהש השד

 דיעמ ט״תו ח״ת תונש ינפל םידוהיה לש םיינחורה םייחה
 שמתשמ הבישיה שאר היה ןילופ תנידמב תובישי לכבש"

 עשוהי יבר םג .139 ״םידימלתה םע םדומלב םיקוליתב
 ¬ולח העברא עובש לכב. דיגמ היה" אקארק לש הבר ,לשעה
 ,ןיקיזנ רדס לע ורפסב םסיפדהל דמעשכ םלוא ,!!ס "םיק
 ׳ר ונבו ןילבול לש הבר ,שריה ילתפנ ׳ר ונתח ול וצעי
 ׳רמ ענמ אל הז רבד םלוא ,!!!םהמ קלח טימשהל שירעב
 ל״נה השמ יברל תונברה בתכ לע םותחל ומצע שירעב
 םג .112 ״םיקולח העברא עובש לכב דיגיש״ ונממ שורדלו
 אקארק תונברב ומוקמ אלממו לשעה ׳ר■ יבר לש ודימלת
 םע לפלפתהל גהנ רבונדיאק לאומש ןרהא ׳ר ןואגה ברה

 .113 םיקוליחה יכרדב ותבישיב וידימלת

 קיזייא קחצי ר״ב היכרב יבר אקארק יניידמ דחא םנמא
 תוטשפתה דגנ המחלמ חתפ "ךרב ערז" ׳ם לעב ,אריפש
 אנ ואצ" רמואו "לבה תופירחב םירודח השעמ" לש הטישה
 איכורככ וחוצו רמ וארקו ה״הלז ונינומדק וטבחתנ.המכ וארו

 ¬בדבו ,"ונינפלש תורוד ואיצמה רשא "םיקוליחה" דומיל לע

 וניקתהו רודה ימכח ופסאתנ" יכ רסומ אוה ולש סומלופה יר
 דומלה תטישב האורו תכל קיחרמ אוה דועו ,"הז לע תונקת
 בתוכו וימיב לארשי לע ואבש תוינערופה לכל הבס תאזה
 ונתנידמב הזה לבלובמה דומילה אבש תעמש וניאר ונינעב"
 םד ךפשנו תורורצ תורצו םעל הלודג איבוברע האב

 תושרדמו תויסנכ יתבו.וברחנ תולהק המכו רבוק ןיאו םימס
 אקארק ינבר ןיב םג .1!!״וערקנש הרות יריפס המכו וסרהנש
 השעמל ופתתשה אל יכ םא ,זרפומה לופלפה תא וללשש ויה

 בתכב םישודק תעדו ב״יש היציניו ,םהרבא תכרב ׳םל המכסה 138
 .17 דומע ׳םרחה

 .ףוסב ,הלוצמ ןוי 139

 .ב״מת ןילבול ,המדקהב ,ק״ב ישודיח 140

 .םש 141

 .12 ׳ע■ תעד ןורתי .םש ,םישודק תעד 1142

 .׳מ ׳יס העבש תלחנ ת״וש 143

 .ב״כת ד״מא ,ךרב ערז 141

 םברל םינומא ורמש אקארק ידוהי םלוא ,ודגנ תואחמב
 ¬וליח דיגהל" תובישיה ישאר םע ונתהו ,ותרותלו ץרענה
 ,םיתב ילעב הברה םג אלא ,תובישיה ידימלת קר אלו ,"םיק

 םיקוליחב םיקסועו םיפסאתמ ויה ,םתנמוא םתרות ןיאש
 םריעל הלהת רטעש םבר תא וצירעה םה ."החומ ילב"
 ת״ר "אקארק ,ןילבול ,לילגהו גארפ" ומשל ןוקירטונ ושרדו
 ראשנ קאלופ בקעי יבר לש ומש ."שודק בלו הפ" וא ׳קלופ
 הלכשהה הטשפתה הנממש תשדוחמה אקארק תודהיל למסכ

 .ןילופ יבחרל תידומלתה

 רתסנה תרותו הלגנה תרות

 ¬מה תודהיה תשיפת לש תוחולשה יתש ושגפנ אקארקב

 תרות ,תירותסמה החולשה םע תילכשה החולשה ,תירוק
 םשכ .תיניפוא תוכימסב ןאכ וגוודזנ רתסנה תרותו הלגנה
 ¬לשה תא ,הנממ םידוהיה שורג ירחא ,דרפסמ השרי ןילופש

 ¬הש ׳םיזרה תמכח תא םג הקימעהו הגפס ןכ ,יתכלהה ןוט

 דחי .הילטיאו לארשי ץראמ העפשה תורונצ ךרד הילא העיג
 ידוהי ןיב ידומלתה דומלה תוטשפתהו תובישייה יובר םע
 האב ,תימוי םויה תואיצמה ייחב .הזורפ ןיעמ אוהש ,ןילופ
 .תוליצאבש םייח תרישל שפנ יעוגעג ,תישגר תוררועתה םג

 ¬ארב (1495—ה״נר)ישישה ףלאל תישילשה האמה תיצחמב

 תעב אקארקב ולעפ תשדוחמה הלהקה לש הימי ירבד תיש
 רשא יברו קאלופ בקעי יבר ׳םיסיג־םינבר ינש תחא הנועבו
 -זהש יפכ ,ןושארה .ךלמה ןכוס לשיפ השמ ׳רי ינתח ,למעל
 ־לח תא דמיל ,ילופלפה ןויעה תטיש תא ססיבו דסי ,ונדב
 םישקיהב שמתשהלו דומלתה םי יקמעמב לולצל וידימ
 שפת אוה ףא ,ינשה .תוכבוסמה תויעבה תרבסהל םיינויגה
 ,ךכל ףסונ םלוא ,םיברב הרות ץיברהו תונברב גהנ ,הבישי

 םהינש תרות .הלבקה תמכחב רקח קימעהו ומצעל הנפי דחיי
 הפקשה ךותמ ,קאלופ בקעי יבר .דבלב הפ לעבש הרות ,דתיה
 ריאשהל ףידעה אוה ,בתכב ותרוה תולעהל ברס ,תינורקע
 רשא יבר .!!5 וידימלתל תיאמצעה הבשחמה תמזי תא
 ¬ודק ךותמ" םלוא ,רפסב ויתונויער םשר יכ םא ,!!0 למעל

 ,117 סופדב םמסרפל םיכסה אל "ותש

 ¬וקמ תרוסמבו רהוזה ירפסב הרוקמש ,הקיתעה זרה תרות

 יששח ףלאל ׳גה האמה תיצחמב האב ,1!8םימודק תורודמ תלב
 .תפצ םילבוקמה ריעב ףועמ תבר תוחתפתהו תושדחתהל

 ,יזנכשא קיפאו ידרפס קיפא ,םידרפנ םיקפא ינשב המרז איה
 הלבק״ו "תינויע הלבק" ,םתוא רידגהל םיליגרש יפכ וא

 .אנכש ד״ב לארשי ׳ר תבושת ,הכ ׳יס א״מר ת״וש 145

 .ןילבולמ ם״רהמ לש ונקז ויבא 146

 תודוס לע שודק דחא רפס רבח" גפ ׳יס ןילבולמ ם״רהמ ת״וש 147׳
 .׳וכו "הכרבה קמע ארקנ תוכרבהו תולפתה

 ןועמש יבר ורבח" ןידי ןדב ףיסומו "תונידע רפס" גי םיינרק 14־8
 ארזעמו הלודגה תסנכ ישנאמ אב ורוקמש הלבקב ורמאו לודגה
 תצק ונתא אצמנו תולודג תואלפ םישדק שדוק ולוכ אוהו רפוסה

 ."ם״וכע והובנגש יתעמש יכ .ולוכ אלו
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 השמ יבר היה לארשי ץראב ינויעה םרזה ססבמ ."תישעמ
 .דרפס ילוגמ םירוהל <1525) ה״פר תנשב דלונש ,ורבודרוק

 ¬שאה אירול המלש• ןב קחצי יבר היה ישעמה םרזה קימעמ

 תנשב םילשוריב דלונש /׳שודקה י״ראה" םשב עודיה■ ,יזנכ
 .הפוריאמ ורגהש םירוהל (1534) ד״צר

 היה ,תידרפסה השיפתה יפל הלבקה תרות ץיפמש ,ןינעמ
 בשות ,טורקלד המלש ןב והיתתמ יבר ,ןילופ שיא אקוד
 תטיש יפל תישעמה הלבקה רבד אשונו ,!49 אטילד קסירב

 .ידרפסה קורס לארשי יבר היה יזנכשאה י״ראה
 ¬שהל ןילופמ (1550)י״ש תנשב אצי טורקלד והיתתמ יבר

 םע שגפנ םש ,הינולוב תללכמב הנוכתהו עבטה יעדמב םלת
 ישודק לע םיטרפ םהיפמ עומשל עתפוהו הילטיא ימכח
 יבר ריעצה "הרומה" לעו "םלוע לש ונושבכ ולגש" ןוילע
 .רהוזה ירתסמ תנבהב שדח רוא סינכהש ורבודרוק השמ

 אוהו ריעצה דמולמה יניעב ןח ואצמ ולא תומולעת ייולג
 תמכחב םירפס דבלמ■ .םעל הלבקה תודוסי תא ריבסהל שגנ
 ¬וריפ בתכ ,תירבעל תיניטלמ ךרעו קיתעהש הנוכתהו עבטה

 םהיניב ,םימותסהו םימותחה ,דוסה ירפסל םיבחרנ םיש
 םצעב אוהש ,איליטקיג ׳ן ףסוי יבדל "הרוא ירעש" רפסל
 ותמדקהב .םישודקה תומש ייונכלו הלבקה יללכל חתפמ
 ידכ" ומצעל םירבדה תא םשורש לע לצנתמ אוה רפסל
 יתורחבב יב יתלבקש המ יתנקז תעל ןורכזל ינפל היהיש
 תנידמל םיקחרמל דדונ יתויהב םירפס יפמו םירפוס יפמ
 ושוריפב ךמתסמ אוה ,!50 ״ארומל י״ש וליבוי תנשב אילטיא
 .151 ״המכחה ןיעמו ,סדרפ ,לט עפש ,הי יחתפ״ םירפסה לע

 ריעב ד״בא ׳ףסוי יבר ונב קר ,וייחב רוא ואר אל וירפס
 רפסה תא סיפדה ,ןילופ — ןילהאווב (ןישרב׳צש) ןישרבעש
 .א ק א ר ק ב ד״נש תנשב ויבא שוריפ םע "הרוא ירעש"

 יבר .םויה דע וספדנ אלו די בתכב וראשנ םירפסה רתי
 ודכנ יכ ,החפשמ יסחיב םג אקארקב רושק היה והיתתמ
 לש ונתח היה ,ובס םש■ לע ארקנש ,והיתתמ■ השמ םהרבא
 152 ״שלאוי בקעי ׳ר ןמלז ׳ומכ שארה םמורמה ףולאה״

 .אתמד ארפסל ,ךרעב; ,ה״ת תנשב םש הנמתנו אקארקמ

 םיעברא ןב אוהו ל״ש תנשב ורבודרוק מ״ר רטפנ םייתניב
 האר תפצב ותיולהב ףתתשהש ל״ז י״ראה ,הנש הנומשו
 וילע רמאו "הטמה ינפל ותוא םיולמ ארונד ידומע ירת"
 ב״לש תנשב■ וירחא םיתנש .!53 ״תמא ותרותו תמא השמ״
 םישלש קר ול ואלמנשכ הרוחשה הפגמב י״ראה םג רטפנ
 בורבו תרשה יכאלמכ שודק" היהש רמאנ וילע .הגש הנומשו
 לכב ל״ז והילא וילא הלגתמ היהש הכז ותשודקו ותמכח

 ,15!״תע

 .הרעהב זס ׳יס םיקיתע םירבד ,ןייטשטוו 149

 ."הרוא ירעש" ׳סל המדקהב 15.0

 םינומא שיא" ותוא ראתמה שובלה לעב לש ובר היה והיתתמ ׳ר 151

 ."םינברה שאר ,םינורחאה םילבוקמה ילודגמ

 •םש ,םיקיתע םירבד ,ןייטשטוו 152

 .םש 154 .זי ׳יס םינומא רמוש ,סגריא ףסוי ׳ר 153

 םיבורקה וידימלת ידיב םיזונג וראשנ ויבתכו י״ראה תרות
 הטשפתה תאז תמועל ׳תובר םינש ךשמב הפוריאב ועדונ אלו
 .אקארקל םג העיגהו תוצראה לכב ורבודרוק השמ יבר תרות

 לש ותריטפ ירחא הנש■ הרשע םיתשכ ,(1582) ב״מש תנשב
 ירעל ,הרשע הנומש ןבכ ריעצ ,הילדג ׳ר ונב אצי ,ק״מרה
 גוהנל ףיטהו םירעב בבס אוה .ודיב ויבא יבתכו אילטיא
 לע ללפתהלו ןברוחה לע תוכבל םיכשהל" תפצ יגהנמכ
 היציניוב סיפדהל ול ורזעש ,םיבידנ אצמ םג אוה ."הלואגה
 ."םינומר סדרפ" ויבא לש דוסיה רפס תא !55 ן״מש תנשב

 ירקיע לע ויתופקשה תא ריבסה וירעש םינשו םישלשבש
 די בתכב ושענש םיבר םיקתעה .תאזה המכחה יזרו הלבקה
 ושעו ןילופב םגו הפוריא תוצראב וצופנ "רקי רוא" ורפסמ
 רפסה עיפוה קרשכ ךכ םושמ .םיבר םיגוח לע עיתפמ םשור
 קושה ןמ הרהמ דע לזא ,ול וכח םיברש ,"םינומד סדרפ"
 תנשב א ק ארק ב עיפוה רפסהו םינש שש ורבע אלו

 .השדח הרודהמב ב״נש

 ,גורס לארשי יבר. הילטיאל אב (ג״נש) הירחאלש הנשב

 ,י״ראה יבתכמ םיקתעה תונוילג תואמ אלמ ףסכב שכרש
 דוסב תושרדמ עבק" םינש שש ךשמב הפוריא ירעב בבס
 .השדח הראהב תישעמה הלבקה תרות תא ץיפהו "םירשי

 לש ודימלת■ היה אל קורס י״רהמש !56 םיחינמ שי םנמא
 קמעתה■ קר אוה .םינפ לא םינפ ותוא ריכה אלו י״ראה
 ירוגמ" דחאכ בשחנ ךכ םושמו ותרותמ בהלתה ,ויבתכב
 הלודג התיה הפוריאב םילבוקמה לע ותעפשה .!57 ״י״ראה
 ¬ופתה לכב הלבקתנו■ תובבלה תא השבכ י״ראה תרותו דאמ

 .תוצ
 ליחתהל שיא ןיהי לבל וריהזה הלבקה■ תרות יציפמ• םנמא
 הטושפ יפל ארקמב יקב" היהי רשא דע וז המכחב קסעתהל
 אלש ידכ" ,!53 ״םיצוחנה םינידה עדיו ארמגבו הנשמבו
 ¬לע םירבדב הפוצה■ ,םיבכוכב הזוחל הרקש ךרדכ ול הרקי

 החושב לפונ ופוסו וילגר תחתש אמוגב טיבמ וניאו םינוי
 ¬למ םינומדקה יענמ" ,רסמג ק״מרה םשב םגו !59 ״הקומע

 ¬כ ,דומלתו הנשמ וסרכ אלימ אלש ימל תורתסנב קוסע

 ןיבהל לכוי ךיא וימימ לופלפה רוא האר אלש דחאמ
 .160 ״המכחה תויכות

 הינוג לכ לע וז המכח ירחא םירהונהו םיכשמנה ויה םיבר
 .דאמ הצופנ התיה הרות ילודגו םימכח לש ריע אקארקבו

 הלוגס ידיחיל היואר התוא ואר םימסרופמה אקארק ינבר םג
 ןומהל הרות ירתס רוסמל ףקותב ודגנתה םלוא ,הב וקסעו
 רבדל יתאריש ,םימורמב ידהס" ומצע לע דיעמ א״מרה .םע

 .ד״שח ,יקינולש סופד םג םשור בקעי ןב 155

 .151 י״א יחילש ,ירעי .א ;ש״ת ןויצ ,םולש .ג 156

 לא הפ" לבק גורס י״רש י״ראה םשב םירבד ומסרופ תאז תמועל 157

 .חידנקמ ר״שיל המכח תומולעת רפסב ,",דפ

 .תיעיבר העצהב ,םינומא רמוש ,םאגריא .י 158

 .םש 159

 .הכ ׳יס ,ןושאר חוכיו ,םש 160
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 םערתמו !61 ״ ת ל ב ו ק מ העידי וב יל ןיאש רבדב הברה
 איה .רואת יכ הלבקה ןינע דומלל ץפוק דחא לכש" ךכ לע
 163 רהוזה ׳סל שוריפ בתכ ומצעב א״מרה לבא ,!02 "םיניעל

 השעמלו הכלהל הלבקה יללכ יפל הלפתה תונוכ שרפמו

 אצי ח״בה םג .104 ךורע ןחלשל ולש הפמבו השמ יכרדב
 לע ׳םדרטסמאב להקה ישארמ דחא אפור דגנ תופירחב

 הזש קפס ןיאד" רמואו הלבקה תמכחב "ונושל די" חלשש
 םימכח ירבד לע גיעלמש לע ,אתמשו■ יודינ התימ בייח שיאה

 ¬קיעו הרותה רוקמ איהש הלבקה תמכח לע יפוד רבדמו

 ,תוילגרמ יכדרמ השמ ברה תא ריכזהל שי ןכ .168 ״הר

 תנשב רטפנו הנש םירשעמ הלעמל אקארק תונברב שמשש

 רפס ,אקארקב וספדנ הלבקב וירפס ינשש ,(1617) ז״עש
 שדח רהזו !06 ט״מש תנשב תודמ הרשע שלשי לע ׳ה ידסח

 תופסותה לעב ברה םג .!*ז ג״סש תנשב םלענה שרדמ םע
 ןמ תואבומב שמתשהו הייבקה תמכח תא דאמ ךירעה ט״וי

 רפס וירחא ראשנ אל יכ םאו הכלה ירבד םוסבל רהוזה
 ,םילבוקמה ילודגמ דחא לש וירבד ונילע םינמאנ ,וז המכחב

 הגהי דוס לכו זר לכ" ודפסהב וילע בתכש ,תוכז השמ יבר

 ,אנליוו דילי ,רבונדיאק לאומש ןרהא ברה םג ןכ ."וכל

 םינש שמחכ קר הב ןהכש ,אקארק ינברו הארוה ילודגמ דחא
 תנשב ,קינלימח הריעב לילגה דעוו תבישיב ,םואתפ רטפנו
 ורפסו !68 ״תמאה ךרדב םג הקזחה ודי תא הארה״ ,ו״לת

 .הלבקה ךרדב םיפורצ אלמ ,הרותה לע ׳!09 ״לאומש תכרב״

 תאז לכב ,םתוא הקיסעה הלבקה תרותש םירכזנה םינברה
 ,תיכוניחה םתלועפו םתונינעתה זכרמב התוא ודימעה אל

 ,אילג אל אמופל אבילש ,בלבש הרותכ התוא ואר םהש• וא

 ¬לת ינמאנ לש םצמוצמ גוחב םהיתונויער תא ועימשהש וא

 ,ןילופב ועריאש םיירוטסיהה םיעוריאה■ םלוא .דבלב םהידימ
 ז״מש תנשב הלע הזאוו ישילשה טנומגיז ךלמהש ירחא

 ¬ינפה םהייחב ילקידר יונישל ומרג ,הכולמה סכ לע (1587)

 ךלמה .תינחורה םתונינעתה יאשונבו םידוהיה לש םיימ

 היה ,תוכלמה ינינעמ הלעמל ולצא ודמע ויעושעשש ,ריעצה
 ¬ארב .ויכנחמ םייעושיה תעפשהל ולוכ ןותנה ,יאנק ילוטק

 ,שאר ומירה םידוהיה יאנושו העוצרה הרתוה ותכלממ תיש

 אל ,ול המדקש הפוקתב תוכלמל םיברוקמ ויהש םידוהיל

 םיגיהנמה לש םתעפשה .ורצחב לגר תסירד טעמכ ךלמה ןתנ
 דמועה ערב ושיגרהש ,ןילופ ידוהי תא ףיקה דחפו הדרי

 .ד״פ ג״ח הלועה תרות 161

 .םש 162

 .חצ ׳יס ׳מ תוא םילודגה םש ,א״דיח 163

 .א ,אס ש״ק תוכלה ח״וא ,ע״וש 164

 .׳ד ׳יס תונשיה ח״ב ת״וש 165

 .196—751 בקעי ןב 166

 .64,154 בקעי ןב ,י״ראה תוהגה ,םות םע 167

 .138 ׳םמ ׳ש םילודג תכרעמ ,א״דיח 168

 .ב״מת מ״דפס ,רשיה בק ׳ם לעב שריה יבצ ונבמ תופסוה םע 169

 יתב תונבל םידוהיל רוסאש הדוקפ איצוה ךלמה .שחרתהל
 יאלמ םירפס ועיפוה אקארקב ,םירמוכה תושר אלל תסנכ
 יעודי םירפוס ידיב םיבותכ םתרות לעו םידוהיה לע הנטש

 ועצובו םדה תולילע םג ובר .עדמ ישנאו ,םיררושמ ,םש

 ."החכוה" םתמשאש םידוהי לע תומ ןיד יקספ

 לש ילכלכה םבצמ םג רערעתה רצונש בצמה ןמ האצותכ

 םתקזחהל םיעצמא רסוחמ ורגסנ תובישי הברה ,םידוהיה

 ¬ישעה ,הפופצה םידוהיה ריע תא תופגמ ודקפ ןוסא רתילו

 ידי לעו רוסחמלו תוחנאל םיינעה תא וריאשה ,וחרב םיר

 הפוקתה התואב .הלהקה לש ימינפה רטשמה ףפורתה ךכ
 .ראשנש ,תיממעה התעפותב תישעמה הלבקה תרות הטשפתה

 השגרהה• תא הנתנו הלואגל הוקתהו םיעוגעגה תא הברקב
 תוידוס תונוכ יפל םיקלא תדובעב ותופתתשהבש דיחי לכל

 .תפסכנה הלואגה ברקתת

 הרות ילודג ,םינבר השלש לארשיל ומק וז השק הפוקתב

 .הלבק ירבד לע םהירבד רקיע תא ודימעהש ,םימסרופמ

 הרות הכפהש■ ,העפשה תבחר העונת לש ךותה ידומע םה

 יקוחל תירותסימ היפוסוליפ ,תואיצמבש היזחל תטשפומ
 תווצמל תועגונה תולאשב םינברל םינופ ויהש םשכ .םייח

 ןכ ,הכלה ינינעב םתערכהו םתכרדה לבקל ידכ תומיוסמ

 הבושת לבקל ידכ ,תומוד תולאשב■ הלבק ישנאל םינופ ויה

 ,170 זיגח השמ יברל ונפ ולאכ תולאשב .הלבקה חורב הכרדהו

 ןינעב ,םירחאו !72 םגריא ףסוי יברל ,!71 ןאסב היעשי יברל
 ןיליפת ,שלופמ יובמכ היושעה הכוס ,הכונח רנ תחנה םוקמ

 םויב לחש תבש יאצומב הנבל שודק ,תבש ברע לש החנמל

 הרית רפס תביתכ יניד לע אקארקמ הלאשו המודכו בוט
 .הלבקה יפל

 חספ ר״ב ןושמש יבר ,ץיברוה שיא יולה היעשי יבר

 םילודגה תשלש המה אריפש עטנ ןתנ יברו ילופורטסואמ

 יכ ,םעה ינפל "תמאה תמכח" ירעש תא וחתפש ,םש ישנא
 דוד רמא םהילעש תודוסה םתוא תעדל איה העידיה תילכת"
 םתשלש .173 ״ךתרותמ תואלפנ הטיבאו יניע לג ה״ע ךלמה

 םהב הגזמתה הלגנה תרותו םינושאר תרהזא םשפנב ומייק
 וציברהו םהיתובישי שארב ודמע םה ,רתסנה תרות םע

 ישאר רתיכ ,םהידימלת תואמל וילכ יאשונו דומלתה תרות
 ואלמ ,רתיהו רוסיא תארוהו לופלפב םג וקסע םה .תובישיה
 הלבקה תודוס תא וריבסה ׳הזל ףסונ םלוא ,םיינבר םידיקפת
 ¬כהו תישפנ הניחבמ ךכל םייואר ויהש םירבחו םידימלתל

 העפשה ךותמו ןילופ ירעב ולעפ םתשלש .תינפוג הרש

 .א ק א ר ק ריעב ץימא רשק םירושק ויה תידדה

 .ןורחא סרטנוק ,םינפה םחל 170

 .ו ,יס ,םגריא י״רל םינומא רמוש 171

 לבוקמש יפכ לופלפה ךרדב הלבקב תובושתו תולאש ׳י םש 172

 .תויתכלה תולאש רורבב

 ,א ,יס ,ןושאר חוכיו ףסוי תיראש 173
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 (ה"לשה) ל״ז ץיברוה שיא יולה היעשי יבר

 .ץיבורוה שיא יולה היעשי יבר דלונ (1570) ל״ש תנשב

 ורבודרוק השמ יבר לבוקמה לש ושמש העקשש• הנשב הב
 תרותב ךישממה תויהל היה דעונש ,שיאה לש ושמש התרז
 ברה .לארשי תולהק לכב הציפהלו התוא חתפל ,ק״מרה
 וידימלתמ היה ,היעשי יבר לש ריבא ,ץיברוה ל״גס םהרבא
 דומלל חלש ונב תא םגו אקארקב א״מרה לש םיקהבומה
 ׳ר דמל ,הרשע עבש ןבכ ותויהב ,וירוענב .היתובישיב
 םהה םימיב שמשש ,ןילבולמ ם״רהמ לש ותבישיב היעשי
 ידומלל סחיב םג עפשוה ונממ ,אקארקב ד״באו בר (ז״מש)
 (1590)ן״ש תנשב .וז ריעל םינומא רמש וייח ימי לכו הלבקה
 עדונ רבכו ,ויבא ירוגמ ריע ,בובלל רבע םירשע ןב ותויהב
 ,הגש התואב .!74 ״םלוע דוסי קידצו ןואגב״ הלהתל ומש

 םע דחי ,תיצרא־ללב הנקת לע םתח ,ריעצה וליג תורמל
 ר״ב המלש יבר ויתובר םהיניב ,רודה ילודג םינבר םישלש
 לעב ץ״כ קלפ ׳רו ׳ןילבולמ ם״רהמה ,(ם׳שוביל ׳ר) הדוהי
 הפי יכדרמ ׳ר ,א״שרהמה הרותה ירידא לש םדצל ,ע״מסה

 ,ל״רהמה לש ויחא ,ץינמרקמ ןושמש יבר ,םישוסלה לעב

 ראב לעב ץ״כ בקעי ׳ר ,אקארק ד״בא שיוייפ םלושמ ׳ר
 .!ז5 דועו םייח םימ

 םהרבא תירב" רפס ,א ק א ר ק ב רואל אצי ז״לש תנשב
 הנומש לע שוריפו תולפת ,הבושת יכרד לע ,"םהרבאל דסחו
 עיפוהש ויבא לש ןושארה רפסה אוה ,ם״במרל םיקרפ
 ,אקארקב ׳היעשי יבר םיפדה ז״נש תנשבו סופדב
 ויבאש ,ויתוהגה םע "הכרב קמע" ויבא לש ינשה ורפס תא
 ¬כנש ,ולא ויתוהגהב .!76 "ותרבחמל ףינס תויהל וילע הוצ״

 תותוא םיארנ רבכ ,םינש עבשו םירשע ול ואלמנ םרט ובת
 ט״נש תנשב .וז המכחב תובחרנה ויתועידיו לבוקמה שיאה

 העצהל הנענ אלו תונברה אסכ תא אקארק תלהק ול העיצה
 םרט ,גארפב בשי■ רבכשכ הגוהכ התוא ול ועיצה בושו
 השעמל ןהכ אל היעשי יבר יכ םא .לארשי ץראל הלע
 תאז לכב ,הפוריא תא בוזעל ןנוכתה רבכ יכ אקארק תונברב
 אקארק תא הנומו וז תואישנב ,ונב ליטפש יתבש יבר ראפתמ
 ¬קנרפ "תולהקה לכ לש ןהיתורטע ןהש" םירעה עברא ןיב

 ותולעב .ןהילע ארקנ ויבא םשש אקארקו אנזופ ,גארפ ,טרופ
 ,(ופפלא) בלחו קשמד תא רבע ,לארשי ץראל א״פש תנשב

 ותרזעבש ,לטיו םייח ׳ר לש ונב ,לאומש יבר םע םש שגפנ
 י״ראה תרות תא בליש זאמו םרוקמב י״ראה יבתכ תא ריכה
 דוסי־תורוקמ תווהמ ולאה תושיפתה יתש .ק״מרה תרות םע
 ץראב ותביתכ תא רמגש ,"תירבה תוחול ינש" יקנעה ורפסל
 םדרטסמאב רואל אצי רפסה .(1623) ג״פש תנשב לארשי
 בר ,ליטפש יתבש ׳ר ונב ידי לע ,(ט״ת) "שדקה" תנשב
 "םידומעה יוו" םשב םלש רפס ופוסב ףרצש ,אנזופב ןשרדו

 .65 ףד ןירפלייהל תוצרא עברא דעו סקנפ 1714

 .םש 175

 .רפסה תמדקהב 176

 דמצנ רפסה םש .ויבא רפסל "המדקה" ול ארק ותונתוונעבש
 םיזמר הברה ."שודקה ה״לשה" ארקנ אוה זאמו ורבחמל
 תניחבב ,דתיה ותמשנ יכ וילע רמאנו וייח תורוקל וזמרנ
 תור תלגמ יקוספ לכש ,ךכל ןמיס ונתנו תור לש התמשנ
 לש ומש לע םיזמרמה םיקוספה דבלמ ,ו״ו תואב םיליחתמ
 וכנחתה הז רפס לע .177״[יו!]ל [םהרב]א [ן]ב היעשי" ׳ר
 דודע וב םיאצומ ,הזה םויה דע לארשימ תובבר םיכנחתמו
 יתבש ׳ר ונב םג .םייח חרואל הכרדהו הבשחמל תורוקמו
 ירחא" וינבל הוצו הלבקה דומל תא דאמ ךירעה ליטפש
 םכרוצ מ יננה םיקסופבו דומלתב םכסרכ תא ואלמתש
 וניאש ימ םימש ארי םדא ןיא יכ ,הלבקה תמכח ודמלתש
 עפש" םירפסב שמתשהל םהל ץעימ אוה ,"וז המכח דמול
 ןחלשכ סדרפה רפס םכל היהיו רכו ףוס דעו הליחתמ לט
 ורמגתש דע הנממ וזוזת אלו וקבדת הבו הב וזחאה ךורע

 .178 ״םימעפ המכ

 ט״תו ח״ת תורזג לש ,היסומלרדנאהו םעזה ימי םצעב
 ואלמ הבזכאו הכובמ ,שואיו ןואכד ."ה״לשה" רפס רואל אצי
 ¬לא ,םיעוצפ ,םישרוגמ יפלא ,וסרהנ תולהקה ,תובבלה תא

 תוצראב תולהקה דיו החונמ םהל אוצמל ודדנ םימותיו תונמ
 םידוהיה ולבק הרעסנ חורב .םהל רוזעל הרצק התיה ברעמה
 םבלב םינכהו דודעו המתנ ירבד םהל אשנש שדחה רפסה תא

 .ויתולבסמ םדא תלואגל .רוקחו הנומא
 וירבדב תוילאוטקא םושמ שי ,ונימי תוערואמ לש עקר לע
 יכ תויהב" :םהה םימיה ןמ ותאווצב לטפש יתבש יבר לש
 ףלאל ח״ת תנשב ונימיב השענש ישילשה ןברוחה עודי
 היה שממ (םיברה וניתונוועב) ה״ועב בר גרה היהש יששה
 היהו ונאטח יכ ונל אנ יוא ,ינשהו ןושארה ןברוחל המוד
 ולכי רודה ימכחש המו■ ה״ועב בר תבורעת וללה םיתעב■
 ."ףכו תבורעתב םיראשנ ויה רשפא היה אלש המו ושע ןקתל

 הבהאב לבקתנש ,השודקו הבהא רפס אוה ה״לשה רפס
 ,םיזנכשאכ םידרפסכ ,לארשי ינב תדע לכ ידי לע טטרבו

 ."שודקה ה״לשה" םלועל ומש הזו

 ד״יה ילופורטסואמ ןושמש יבר דיגמה

 היה ,וילע הנעשנ "תמאה תמכח" תעונתש ינשה דומעה
 עודיה ,"חספ ר״רוהמ אנברו אנרמ ןב" ןושמש יבר שודקה
 הרייעב ותרות תא הרוה אוה .ילופורטסואמ דיגמה םשב
 הברהש שודק שיאכ וימיב םסרפתהו ןילהאוובש האנלופ
 ¬יפת יפל ,הלבקה תרותש עיפשה אוה .ויביבס ומקרנ תודגא

 תודהיב בושח דאמ םוקמ שופתתו טשפתת י״ראה תש
 ויתולועפ ,וירומ ,ואצומ לע ירוטסיה רמוח הברה ןיא .ןילופ
 תועטוקמ תועידיו םיזמר ,תורעה רפסמ דבלמ וייח תורוקו
 חספ ׳ר ויבאש חינהל דוסי שי■ .םינוש תורוקמב םירזופמה
 ןב !70 ןושמש ברה לש ונב היה ,(ץרוק ריעמ) ריצראק

 .תוטמשהב ןירפלייה לאיחי ׳רל תורודה רדס 1717

 .ה״לשה יבאמ םהרבא תירב ׳ס ףוסב לטפש ׳ר תאווצ 178
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 ארקנו !80 גארפמ ל״רהמ לש ויחא ,ץינמרקמ ןואגה ,לאלצב
 ח״ת תאוש ירחא םייחב וראשנש ותחפשמ ינבמ .ומש לע
 ,ויבא יבתכמ תצק וראשנ ודיבש ,!8!חספ ׳ר וגב ונל םיעודי
 ותוחא לעב ,!83 קחצי ׳ר וסיג ,!82 דארבמ לאומש ׳ר ויחא
 שרדמה תיבב■ "דיגמ" לבוקמו םכח דימלת ,חספ ותוחא ןבו
 .סופדל ׳ךידי ןד" רפס תא רדיסש אוה ,ט״סת תנשב ווקלאזב
 הבר ,ףסוי ןב (עשוי) עשוהי ברה תא ריכזהל שי ולא דבלמ
 ותויהב" ודידיו ובורק היהש ,המלש יניגמ לעב ,אקארק לש
 השמ יבר תא םגו !8* ״ויתבהא םלוע תבהאו ירשבו ימצע
 ¬כמ ירשקב ותא דמעש ,ובורק גרובמהמ לשעה עשוהי ןב

 ,רבונה עטנ ןתנ ברה הנמנ וידימלת לע .(ב״ש:) !85 םיבת
 תסנכה תיבב א ק ארקב שרדש ,"הלוצמ ןוי" ׳ם לעב■
 פ״ע ל״זח ירמאמ תא ריבסהו !8״ הכוס ינידב ,ו״ת תנשב

 .ס״דרפ
 יתדמעו יתדמל ירוענמ" ומצע לע דיעמ ןושמש יבר
 הלבקה תמכח ,המרה המכחב ליכשהלו ןיבהל יתננובתהו
 יבר םשארב םכלמו םילבוקמה רוקממ הלולצהו השודקה
 וירבדמ .!87 ״םינוקתהו רהוזה רפסב ל״ז יאחוי ןב ןועמש
 םלוא ,הלבקה ,דתיה וירוענמ ותונינעתה רקיעש עמתשמ ולא
 ¬וקמה תא שרפלו רתויב םימודקה תורוקמל עיגהל רתח אוה

 םשל ,"ינכזש יתמאה רזעה ןמ" הארשהה יפל םימותסה תומ
 ידיב די יבתכב ואצמנש םירידנ הלבק ירפס ירחא שפח ךכ
 קקותשה רתיה ןיב .םינושאר ירפסב ורכזנשו ,הלוגס ידיחי
 תא יתשפח" ויבתכב םשורו "ץיצ חרפ" רפסה תא תוארל
 הז רפסל יתיכז אלו ויתשקב ,םילשורי שופיח רפסה
 שיש ירוקמכ ודי לע לבקתנ די בתכ לכ אל לבא .188 ״ללכ
 עבוקו ונכת תא הליחתמ קדובו ןחוב היה אוה .ןומא וב תתל
 יתשפשפ" :״תונדגמ״ רפסל עגונב ריעמ אוה ךכ .וכרע תא

 יתיכז אלו הז רפס ירחא םילשורי שופחב שופח ירחא שופח
 יניע ריאי םשה ,ובתכו ורבח שודקה ימ עדוי יניאו ותוארל
 שודקה ורבחש יתיארו יתעמש ןזא עמשל .ותוארל ינכזיו
 אוהש יל ורמאו הז רפס יתיארו אישנה הדוהי יבר רוהטהו

 .189 ״וניא לבא ,אוה

 דע היהש ,עטנ ןתנ ׳ר ודימלת יפמ תחא הנמאנ העידי
 יגורה ןיבש הדיעמ ,ט״תו ח״ת תונשב האושלו תוערפל היאר

 .28 גארפמ ל״רהמל ןיסחוי תלגמ 180

 .ב״ע .ל ףד םינשוש יטוקל ,י״רת בובל ,םיינרק 181

 .ווקלאז סופד ,רפסה רעשב 182

 "הבגשנ הירק״ב םג .ווקלאזמ ברה תמכסהבו רפם,1 רעשב 183

 .רבוב המלשל

 .סכ ףד םינשוש יטוקלב 184

 .םש 185

 ב״ית ,םדרססמא ,׳הכוס ימעט" םשב רפס תרוצב עיפוה שורדה 186

 .ב״סרת תנש אקארקב בושו

 .םיינרקל המדקהב 187

 .ה רמאמ ,םיינרק ׳סל ןידי ןד 188

 ח םש 189

 ומשו יקלא לבוקמו ןובנו םכח דחא שיא" היה האנלופ
 וילא דיגמה ךאלמ אבו ילופורטסוא ק״קמ ןושמש ר״רוהמ
 תורזגה ינפל דיגמה ול רמאו הרות ירתס ומע דמלו םוי לכב
 המכ שרדו הערה הרזגה אובת אלש הלודג הבושת ושעיש
 הרצה לע הבושת ושעיש םעל ריהזהו תויסנכ יתבב םימעפ
 הליעוה אלו תולהקה לכב הלודג הבושת ושע■ ןכו אובת אלש
 ריעה■ לע ורצו םיביואה ואב רשאכו ,הרזגה המתחנ רבכ יכ
 ,ומע םיתב ילעב תואמ שלשו תסנכה תיבל לבוקמה םנכנ
 לע תותילטבו ןיכירכתב םישבולמ םלבו םילודג םימכח םלכ
 ריעל םיביואה ואבש דע הלודג הלפתב וקסעו םהישאר
 וז ריעב .!90 ״שדוק תמדא לע תסנכה תיבב םלכ וגרהנו
 השמ ׳ר םג םהיניבו לארשימ. שפנ םיפלא תרשעכ זא וגרהנ

 .רבונה עטנ ןתנ ׳ר לש ויבא ,יזנכשא
 םויב" תרמואה אקספב ומצע ש״רה ירבדב אצמנ ךכל■ זמר
 ל,"זר ורמאש המ לע יל ה ל ג נ ק״פל ה״ת חלשב תשרפ ׳ב
 וכרדכ ריבסמ אוהו ,"דובכה אסכ דע תעגמש הבושת הלודג
 אוהו העש התואב הבושתה ןויער תא דוסה תרות יפ לע
 (ודובכ תלעמ) כ״מ ינפל תשגל יתארי דוסה ראשו" םייסמ

 בתכממ עטק והזש ,הארנכ .!9!״ידעב רפכי שודקה לאהו
 .שרופ אל ומשש ויברוקממ דחאל חלשנש

 ןיבהל ושקתנשכו י״ראה תלבקל החמומכ רכוה ש׳״רה
 חנעפל םישקבמו וילא םינופ ויה■ ל״זח ירבדב■ יאלפ רמאמ

 ¬מו ןילבולמ אקארקמ וילא ונפ ןכ .םותחהו סומכה דוסה תא

 ותרובגב לשומה" עשוי ברה ובורק .ןילופב תורחא תולהק המכ
 ,םלענה שרדמ שרפל ונממ לאש !82 ״ א ק א ר ק ק״קב
 ¬תה אקארקמ תוקומעה הלגמ לעב םסרופמה לבוקמה םגש

 .193 ״קדצ הרומ תאיב דע םותחו םותס אוהש״ בתכו וב השק

 ¬ודק המכ".יכ ,ילופורטסואמ ש״רה ריעמ הלאשל ותבושתב

 אל אוה םלוא "ביטיה םהל ראבל ינולאשו ינושרד םיש
 ¬סה םירבדה תא שרפמ אוה ביבחה ובורקל■ קר ,םהל הנענ

 ."רפכי םוחר אוהו יאלפ אוהו" םייסמ אוה ובתכמ תא .םימות
 םיקסועל וליפא הרות ירתס תולגל ןכומ היה דימת אל

 תא קיספמ אוה םימעפ הברה ,הלבקה תרותב הדמתהב
 םימעפלו "הז אלפנ ארונ דוסב רהרהל ןיאו" רמואו רבסהה
 אלש יתרדנ רדנ השעא המו ארונ דוס הזב שי" ףיסומ
 ,וירפסמ דחאל םינייעמה תא הנפמ אוה בור יפ לע ."ותולגל

 .194 ״ןד הנחמ רפסב ןיזרד ןיזר ,ןילמ יקלאל דועש״

 הנפמו ריכזמ אוה ודי תחתמ ואציש וירפס תומש תא
 םחוימה ,םיינרק רפס לע ךידי ןד" :םהו םעפל םעפמ םהילא
 רבוח ש״רה תלבק יפכו ,אנידרק הלוג ריעמ ןרהא יברל
 לש ונב ,םילבוקמה שאר רוהנ־יגס קחצי יבר ידי לע

 .ג״ית ,היצימו ,הלוצמ ןוי 190

 .ב״ע טכ (י״רת ,בובל) םינשוש יטוקל 191

 .םש 192

 .םש 193
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 ,תורדיאה לע "חונמ!ןב" ,רהוזה לע "ןד הנחמ" .!״5 ד״בארה

 "הגונ שמש" ,"וניקלא תרותב תואלפ ירתסו ןיזרד ןיזר" ובש

 שמש" ,"םיקלא ריזנ" ,איליטקיג ׳ן י״רל הרזא ירעש לע שוריפ
 םבור בור .190 ״החולש החנמ״ רפסו ,״שמש חרזיו׳״ ״ןגמו

 קר ,ט״תו ח״ת תוערפו תומוהמב ומלענ ולאה םירוביחה לש

 עיפוה רפסה .הטילפל ראשנ ךידי ןד" ידיחיו םלש דחא רפס

 תנשב דחא םהיניב ,ושוריפל םישוריפ םעו תורודהמ המכב

 ברה ורבחש ,"רזעילא תשרפ". םשב ,רימוטיזב .ר״סקת

 ד״בא ,ףירח קחצי יבר ברה לש ודכנ ,לשיפ רזעילא

 ,ש״רה ירבד טוקלב וקסע םינוש םיטקלמ .א ק א ר ק ב

 קפס לבא ,םירפסב םוסיפדהו הפ לעבש ויתורמאו ויתועומש
 שודקה לש ובלמו םיירוקמ םה ולאה םירמאמה לכ םא לודג

 רואל םיאיצומה םג .תוגיתסהב םהילע סחיתהל שיו ,ואצי

 םירבד תופסות רפסל ונתנש םידומ ,ותחפשמ ינבמ םמצע
 .197 םהלשמ

 ¬ארל ספדנ םיינרק ׳ם לש טסקטה םע דחי ,ןידי ןד רפסה

 אלל ,(40)םיפד הנומשו םירשעב ווקלאזב ט״סת תנשב הנוש
 ףוסב .ררופתמ רינ לע תשטשוטמ הספדהב ,םידומעה ןומיס

 יבתכמ םינשוש יטוקל" םשב ןורחא סרטנוק ופיסוה רפסה
 ."ד״יה אילפרטסואמ ןושמש ר״רהומ יהלאה לבוקמה ברה

 ןכות תא ןאכ קיתעהל יוצרו תואיצמה רקיו רידנ אוה רפסה
 :םירידהמה ידי לע רצוקו ףלוסש ,רעשה

 אניצוב יקלאה שודקה ודסיו ורבח רשא ׳םינרק רפס"

 רפס לעב אנידרק הלוג ריעמ ןרהא ר״רהומ אתינודרקד

 תוכיאה ברו תומכה טעמ הזה רפסהו םימעטה תורגא

 תא ושדק חורב ׳ה ריעהו דאמ םותחו םותס אוהו

 ר״רהומ ברה ה״ה לודגה לבוקמה ול רמאי שודק שיא

 תנשב י״שק לע גרהנש חספ ר״רהומ ברהב ןושמש

 ארקו םינרק רפס לע אלפנ שוריפ השעו ד״יה ח״ת

 ןב ידי לע םופדה תיבל אבוהו ןידי ןד םשב ותוא

 אשידק מ.״הבד דיגמה ברה ,ש״ררהומ■ ברה לש ותוחא

 קחצי ר״רהומ ברהב חספ ר״רהומ אווקלאז ק״קד

 תרותמ ןיאלפנ םישודיח םינשוש טקיל םג■ ,ל״צז

 ףיסוה דוע ,ל״נה שי״ררהמ ודוד יבתכמ וניקלא

 ¬פח לכל םישורד ןורחא סרטנוק ודוד דובכל ׳ילדמ

 םינוקתו רהז יפ לע דסוימ ריהבו חצ ןושלב םהיצ

 ןיעמ חספ רואיבב שרפמ רדהו םילבוקמ יראשו

 קסעתמ י״עו .ל״נה שודקה רפס הלעמ לש אמיגוד

 לאומש ר״רהומב חספ ר״רהומ ינרותה ףולאה ׳ישדקב

 ק״ק הפ .ש״רהמ לבוקמה לש ויחא דארב ק״קמ

 .(הספדהה תנש אלל)"ווקלאז

 ווקלאז לש הבר יכדרמ ר״ב םהרבא ברה תמכסה ירחא

 הנידמל ץוח וליפא ללכ סיפדהל אלש ש״חנ תרזגב" רמאנ

 .המדקהב םייברק 195

 .די רמאמ■ ,םש 196

 .ווקלאז ,ןושאר סוסו רפסה רעשב <197

 לבגוה אל הספדהה רוסיא ."ל״נה דיגמה ברה תעידי יתלב

 .םירחא םירפסב גוהנש יפכ םייוסמ ןמזל

 ,ה״כקת תנשב ,םדרטסמאב הינש הרודהמב עיפוה רפסה

 םיבתכ ראש דוע ףוסאל" חרטש ,קיזייא קחצי ׳ר ידי לע

 לואש יבר ברה תמכסהב "ל״נה לבוקמה ברהמ םידרפנ

 ¬נוקל םירמאמ המכ רידהמה ףיסוה וז האצוהב .םדרטסמאמ

 .םניא ןושאר סופדבש ,"םינשוש יטוקל" סרט

 ריעצה רמא" הרצק הרעה רידהמה םידקה תופסותה ינפל
 וזיא ידיל ׳ה הנא שדוקה תכאלמב קוסע יתויהב ,ש״א קיזייא

 וספדנ אל רשא ה״ללז רבחמה לעב לבוקמה ברהמ םישודיח

 רובגכ יתרזאו ינוק דובכל ינוה לע יתסח אל ,םינושארב

 ¬ודהמה םע המלענ תאז הרעה ."םלוע רואל םאיצוהל יצלח

 .דחיב ובברעתנ םירבדהו ןכ ירחאל ואבש תור

 םישנאל וחלשנש ,ילופורטסואמ דיגמה יבתכממ םידחא

 .תונוש תורטמל ולצונו םימיה דשימב ולגתנ םינוש

 ,תפצמ חילשה ,(ענייה לש ונקז) רדליג יד ןועמש

 תרוצב דחא ףדב בתכמ םדרטסמאב ך״קת תנשב: םיפדה

 בתכה הז" רמאנ תרתוכב ,הפוריאב ותוא ץיפהו עימק

 ןושמש ר״רהומ יהלאה לבוקמה לש םיסרטנוקב אצמנ

 השודקה ץראמ אבוה" י״שר בתכב דשמהו "לי״צז לפרטסואמ

 דח ׳יש רידליג יד ןועמש ר״הומכ םמורמה םכחה ידי לע

 .198 ״ב״בות תפצ ק״היע יבשותמ

 ירדוג ,ץרא ינואגו ינברל" םולש ירבדב ליחתמ בתכמה

 ישקמ היפרוח םופל דחו דח לכ ׳וכו ץרפב םידמועו רדג

 ש״דע ך״צד ינמיסל רואיב ףיקמ בתכה ןכות .׳"וכו ץרתמו
 לארשי שודק ו״מ הנהו" ראשה ןיב רמאנ וכותבו ב״חאב

 ןיאו רוגס םימותחו םימותסו םה תואלפ ולא םירבד בתכ

 י״ראה ירבד םהל ראבל לארשי ילודג ינולאש רבכו שרופ
 המ אנד אזר הלגא רמד יתבהא לדוגמו ,יתדגה אלו ל״ז
 ¬נאה לכ לע המדרת לפנב הלילד אתוזחב םולחב יל ילגתיאד

 תא וכרד יפל ריבסמ דיגמהש ירחא "רפכי םוחר: אוהו םיש

 ובתכמ תא רמוג אוה תויתואו םילמ יפוריצב תורומטה תונובה

 ¬במה י״שר בתכב תפסות העיפומ ןאכ םלוא ,םולש ירבדב

 לכבו הנווכב תחא םעפ וליפא הז דוסב ןייעמ לכל החיט

 ¬כמ לכמ הנשה התוא לכ לצומ אהיש חטבומ םיחספ יברע

 וקיתעה םויסה םע הזה בתכה תא .׳וכו הנושמ התימו לוש

 תפסות איה וזש .הארנכ לבא ,(יקצדורוה םג) םינוש םירפסב.

 ןיאש ןויכ ,ש״רה לש דיה בתכ םצעמ אלו חילשה ףיסוהש

 תתלו תאזכ הרוצב• בותכל שודקה דיגמה לש וכרד תאז

 .הז גוסמ תוחטבה

 ׳םה לש תימדרטסמאה הרודהמה העיפוהש רחאל םיתנשכ

 םשב תדחוימ תרבוח ז״כקת תנשב ווקלאזב וסיפדה ,םיינרק

 הרודהמב ש״א קיזייא ׳ר ףיסוהש םירמאמה הבו ,"םיטוקל"

 תרבוחה רעשב ןכ לע רתי .רוקמה תא תולגל ילבמ ,ולש
 לכ יניעמ םלענו זונג היהו םימלועל היה אלש" רמאנ

 ,םילשוריב תימואלה הירפסב אצמנ תואיצמה רקי אוהש ףדה 198

 .448 ,י״א יחולש ,ירעי .א האר
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 התוא ."ןשונ ןשי בתכב אווקלאזב דחא שיא לצא אצמנו
 .ט״נקת תנשב אווקלאזב בוש העיפוה יוניש אלל תרבוחה
 לע םויה דע אשינ ילופורטסואמ שודקה דיגמה לש ומש
 םיקומע תודוס חנעפש אוה ,ירותסמו יאלפ םשיב םיתפש
 הרשקנ שדוק תלהו העיתפמו האילפמ הרוצב י״ראה תרותב

 .הזה םויה דע ורכזל

 (תוקומע הלגמ) ל״ז אריפש עטנ ןתנ יבר

 ןתנ יבר ןואגה היה ,ךלמ לש ןירטלפב ישילשה דומעה
 ןירותסמ ."תוקומע הלגמ" םשב עודיה ,אריפש המלש ןב עטנ
 רואמה" אוה ,וייח ימיב דוע ותוישיא תא הפפא השודקו
 ¬דקה ןמ שודק יקלא שיא" ,!99 ״הלוגה יניע ריאהש לודגה
 ואצומ .רתסנה תמכחל שדוק היה וייח אשמ רשא 200 "םינומ
 ,תונברב ןהכ ןושמש ןב ןתנ יבר ובסש ,םוקמ ,אנדארוהמ

 י״שר לע "רפש ירמא" רובחה םהיניב ,םירפס רפסמ בתכ
 דלונ (ה״מיש)ותריטפ ירחא םינש עבש .ז״לש תנשב׳ רטפנו
 ויתודלותל תורוקמה ומתסנ הזבו ,ומש לע ארקנש ,ודכנ
 לע רבד ונל עודי אל .לפרעב םיטול וירוענ ימי תורוקו
 עיגה יתמ קוידב עובקל ןיא םג .וירבחו ויתובר ,ותדלומ
 201 שלקעי ׳ר השמ ׳ר תב הזור תא השאל אשנ םש ,אקארקל

 התיה איה םא עודי אל םג .הינבדנו ריעה יסנרפמ דחא
 ויבא םש• לע ארקנש ,המלש ורוכב ונב .הנושארה ותשא
 ןב רבכ היה ןתנ יברשכ ,ז״עש תנשב דלונ ןתנ יבר לש
 ןשרדו הבישי שארל לבקתנ הנש התואבו דחאו םישלש
 יכדרמ השמ יבר לבוקמה לש ומוקמב ,אקארק תלהקב
 ןל ןתנ יברש ,חינהל דוסי שי .ומלועל רטפנש ,תוילגרמ
 ירתסמב הכרדה לבק ונממו ומדוק תיבב הרות לש הלהאב
 םהמש ,תוידוסה תומדקהה תא ול רסמ אוה ילואו ,הלבקה
 רישעה ונתוח .ויתובשחמ תמקר תא םקרו וייח ןינב תא הנב
 לע" תסנכ תיבו הרהט הוקמ ,ונתח ליבשב דחוימב ,הנב
 ,הלילו םמוי הרותב קסועו דחיתמ ןתנ יבר היה וב ,"העבגה
 אבוהש ,תפצ גהנמ .םלועמ רואה הבכ אל ויתונולחבש ורמאו
 ךורעל ,ורבודרוק השמ ונבר ןב הילדג יבר ידי לע הפוריאל
 ןתנ יברו אקארקל םג עיגה ,ןברוחה לע תוכבלו תוצח ץקת
 ןברוח לע הלילב תורימז ןתנ" הזה גהונה תא וילע לבק
 תרות ץיברה הבישיב וידימלתל .202 ״הללוהמה ריעו לאירא
 אטחמד אפוקב" ונב יוטבכ ,לופלפהו םיקוליחה יכרדב הלגנה
 דומלתה .203 "אלופלפב ארדה הרות תחכשמ!םא ,אליפ לייע
 תא םג וידימלתל הצרמ היהו ויפב םירוגש ויה וישרפמו
 תבש ידמ עיפוהשכ. םלוא .הפ־לעב רוטהו ף״ירה ירבד
 ,קיתעה תסנכה תיבב וא ושרדמ תיבב םיברב שורדל ותבשב

 םיקותמ םיטשפב" רתסנה תרות לש ןינילבתב שמתשה

 .59 א״ח דמ חמצ 199

 .10 ןורכז תוחול ,הבצמה ןמ 200

 ¥1:1X1. 267 ןבלב 201

 .המדקהב ןנחתאו ׳של תוקומע הלגמ 202

 .םש 203

 םירבד ,םידוקנו םימעט תויתוא ׳20!םידוסה קמע םידודהו
 םירתכ רשק אוה ,205 ״םידיגמ םלועמ ןזא העמש אל רשא
 הליגו תבשחמ ןינב הנב םרפסמו םילמ יפורצ לעו תויתואל
 תובל תא ושבכ ןוימדו םיפוסכה תואלמ תושרדה .תוקומע
 וכשמנ רעונ ינב םגו וז המכחב םיקסועה וברתנו םיניזאמה
 תיבב הריואה ןמ םיעפשומ ,םיירותסמה םייוליגה ירחא
 ,עבש ןבכ ותויהב ,המלש יוליעה ונב .ןבר תיבבו םירוה
 וז השרד" ויבא תודעכ ,םיברב הלבק ירבד רבכ עימשה
 המלש םיבוט םישעמלו הרותל ולדגי םשה ,קיניה יגב שרד
 ׳ה ףא ינפמ םש ונייהשכ ,ג״פש תנש 200 אווסאק רצחב ׳יחיש
 קיזחיו לדגיש ןוצר יהי םינש עבש ןבכ היה אוהו ונב רבד
 םיירובצה וידיקפתו ויתוריש לכ .207 ״םימיה לכ ׳ה תרותב
 ,ויכרצ לכ ול קפיס ונתוח יכ ,סרפ לבקל תנמ לע אלש אלימ

 ."םינומלש ףדורו ליקש אל לקשמ ,ביהי בהימ" ונב תצילמב

 שדוק ילכ שידקהו הקדצה תודסומב קיזחה אוה ןכ לע רתי
 ,ףסכ לש סט םהיניב ,תסנכה תיבל ךרע ירקי םיגיראו
 בלש אוה ויתושרדב .תוילגרמו בהז תמקרב םיליעמו תכורפ
 םירבד טטצל גהונ היהו רתסנה תרות םע הלגנה תרוח
 ,208 אנדארוהמ ןתנ יבר ונקז ירבד ריכזה ךכ .םרמוא םשב

 םשב ותוא ראתל ילבמ) 209 תוילגרמ יכדרמ השמ יבר ירבד
 םשב םג ותונתוונעבו 210 ןימח םשב אתיירואד ילימ םג ,(יבר
 היה םייחה לש תיתואיצמה העדותה תניחבמ .2!!וידימלת
 שרוש שי הזה םלועב הלועפ לכלו דעצ לכל ,דיחא ומלוע
 תארוה דע הרותה יניד לכ ךכ םושמו ןוילעה םלועב הראהו
 תא הליג אוהו הנוילע הארשה ךותמ ונתנ םיקסופה ןורחא
 תרשכהל ןמיסה ,אמגודל .הלבקה ירקיעב הכלהה תודוסי
 ,212 הפופכ וא הטושפ ,ףכ תואל המוד הרוצ יפל האירב בקנ

 ¬פל זמרב ,ןתרוצו תויתואה ישרש תנווכ יפ לע ריבסה אוה

 ויתושרד תא .ךל בוטו ךירשא ,לכאת יכ "ך־פכ" עיגי קוס
 םתוא ריבסהו וימיב ורקש םיילאוטקא תוערואמב רשק
 ־טמיג ,םיקוספב תויתוא יבושח לע םיססובמ םיזמרב וכרדכ■
 ןורחאב קיתעה תסנכה תיבב עיפוה ךכ .ןוקירטונו תואיר
 אקארק ק״ק הפ םיבר םיתב ופרשנש" ג״פש תנש חספ לש
 ¬בא לש םיתב ן״ונמ רתוי ,דעומה לוח לש ןושאר הליל
 ,"הבושחהו הבוהאה ,הנמאנה הדעה" לא הנופ אוה .213 "םינ
 לע רבדמו רהוזהו הדקעה לעב ירבדב וירבד תא בלשמ
 לע דפסה ירבד םג םיאצומ ונא .םמחנל ותדע ינב תובל

 .תודוס םוקמב — םידוס .י ,די תישארב יסל הצילמ 204

 .םש ,תוקומע הלגמ 205

 .1623 תנשב הפגמה תעב וטלמנ המשש ,אקארק דיל רפכ 206

 .אב תשרפ הרותה לע תוקומע הלגמ 207

 .דועו קלב ,סחנפ תשרפ םש 208

 .חלשיו ,םש 209

 ."דחאכ תוישוק ׳ב ץריתש ימח ירבד יפלו" אב םש 210

 .םינב ׳ד ה״ד חספל שורד ,םש 211

 .׳ח ףיעס ול ד״וי ע״וש א״מרה 212

 .חספל שורד ,יגימש ,הרותה לע תוקומע הלגמ 213
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 ןנוקמ אוה וירבד ךשמהבש ,ט״מש תנשב רטפנש ה״לשה
 עצמאב שמשה הקלתסנ ולאכ םיקידצה קוליס השקש"
 רביחו תוילגרמ ברה ומדוק ךרדב ךלה םג אוה .2!* ״םויה

 םויב גרהנש ,לישנא רשא שודקה לש יגרטה ותומל החילס
 .אקארק תובוחרב םד תלילעב א״צש תגש לודגה תבש
 םינש הברה ךשמבו הנש התואב אקארקב הספדנ החילסה
 תלפת וניקתה םג .216 הרזגה םויב תסנכה יתב לכב הרמאנ
 רסמש יכדרמ ר״ב רשא ׳ר לש" ותמשנ רכזל םימחר אלמ לא

 ,216 ״יח לאל ושפנו ופוג

 ¬פנ ומקרנ רבב םייחה ןיב ךלהתמ ןתנ יבר תויהב דוע
 217 ״ל״ז והילא וילא הלגנש ורמאו״ וייח תשודק לע תואל

 יפל תוצח ןוקת תכירעב םעפש ,רפסמ המלש יבר ונב םגו
 ,אליע יפרש םינגנמש ןוגנב םירישב רש" אוה ,י״ראה תונווכ

 תרדא שובל שיא ,הלגנ וילא רשאכ ,הלילה תורמשמ שלשב
 אילמפ םיננוקמ ךכו ךכ ,הלא ירבד ול דיגהו ,הלוכ רעש

 .218 ״המקו בצנ ותוא האר ןיעב ןיעו הלעמ לש

 .ל״ז עטנ ןתנ יבר בתכ רתסנבו הלגנב םירפס רשע השמח

 קלחו סופדב עיפוה םירפסה ןמ קלח ,הרותה לע העבש םהמ
 ןילבול) וייחב דוע ספדנ רהוזה לע שוריפ .םיבותכב ראשנ
 ירחאו (פ״ת) םדרטסמאב ועיפוה "ף״ירל םישודיח" .(ג״פש
 רבסה ,"תוקומע הלגמ" .ס״שת לש תורודהמל תפסותכ ןכ
 תשרפב "אג הרבעא" ונבר השמ תלפתל םינפוא ב״נרב
 ברה ןנוכתה תרוסמה יפל .(ו״צש) אקארקב עיפוה ,ןנחתאו

 רמאיו" ויתונולחב רואה הבכ םואתפ קר ,םינפוא ףלא בותכל
 ך״ל ב״ר ב״נרמ רתוי ,תולגל דוע ףסות לא ךל בר וילא ׳ה
 םירבסה ףלא ובו םלש רפס .219 ״הלע הגספה שארלו ׳תולוע
 רדס לעבש ,הזה רפסה ןמ ,"ארקיו" תלמבש אריעז ף״לאל
 השלשו םינומש לש עטק קר ראשנ ,ותוא האר תודודה
 עיפוהו ׳הרותה לע 220 ״תוקומע הלגמ״ רפסב וספדנש םינפוא
 ¬וימה ותונינעתהב (ה״נקת) הנש םיששו האמ ירחא בובלב

 רפס .דארבמ תוילגרמ ןמלז םירפא ןואגה ברה לש תדח
 םשב ותוא ריכזמ אוהש ,הרותה לע "ןתנ תרות"

 .י״כב ראשנ ,"האמדק ארובח"
 ,221 ״םירז ידיב םירזופמ״ ויה ברה לש ויבתכמ הברה

 ילבמו תושרב אלש סופדב םתוא ומסרפ וייח ימיב דועש
 ומש תא ,ולצנ בוקלידסב םיסיפדמה םג ,םרוקמ תא תולגל
 ישארב "תוקומע הלגמ" ורפס םש תא וביצהו םסרופמה

 .אדיו ,םש 214

 .מ.2.£.1., .180 ןבלב 215

 (וימכחו לארשי תודלותל ןייטשטוו ,הובגה תסנכה תיב לש סקנפב 216

 .םש ,ןבלב

 .59 א״ח דוד חמצ 217

 .המדקה ,ןנחתאו תוקומע הלגמ 218

 .םש 219

 .ארקיו ׳רפב הרעה האר 220

 .תוקומע הלגמל המדקה 221

 ירוהלק לאומש לארשי יברל "לארשי חמשי" רפסל םיפדה
 .222 םינוקה וילע ובריש ידכ ,אקארקמ

 ןב אוהו לע לא ותמשנ תא בישה ג״צש ׳בא םחנמ ג״יב
 ץרענה הבר לע הלבאתה אקארק תלהק .הנומשו םיעברא

 :ותבצמ לע ובתכו וימי ימדב קלתסנש

 םינומדקה ןמ שודק שיא ןמטנ הפ"
 םיגומטמו ןיזר 22* תוקומע הלגמ
 והילא םע רבדש וילע םירמואש

 ."םינפ לא םינפ

 (המלש יעגמ.) ל״ז ףסוי ןב ףירח עשוי יבר

 הפיקהו אקארקב הרצבתה םיזרה תמכחו הלבקה תרות
 תרמצב התעפשה התיה הלודג רקיעבו םיבר רובצ יגוח
 ישנאו םימכח ידימלת ,םינבר ויה הירבח בורש ,הלהקה
 שאר וא בר תריחב קרפה לע הדמעש םעפ לכ ךכיפל .הלעמ
 םיאתיש ינחור העור אוצמל םיגיהנמה ושקתה ,שדח הבישי

 תרשמ הראשנ "תוקומע הלגמ" לעב תריטפ ירחא .םחורל
 אלימ ,ח״בה לעב שקריס לאוי יברו היונפ הבישיה שאר
 שלחנ ח״בה לעבו םינש שש רובעכ .הזה דיקפתה תא םג
 דומעל ףסוי ןב עשוהי יברב תלהקה הרחב ,םימי בורמ

 .הבישיה שארב

 ג״נש תנשב ףסוי ׳ר ויבאל אנליוב דלונ ,עשוהי יבר
 ¬רב שמש .ע״מסהו ןילבולמ ם״רהמ דימלת ,ךרעב

 היה לודג .בובלו אנדארוהב ןהיניבו תולהק הברהב תונב
 הלגמ" לעב ,ומדוק םע םירשקב דמע ,רתסנבו הלגנב ,הרותב

 םיחבש וילע הברהו ותופירחו ותואיקבמ לעפתהש ,"תוקומע
 ־ירח אלופלפו םינשוש ויתותפש ׳םינג ןיעמ ,םינמאנ וימימ"
 ־ורטסואמ ןושמש ׳ר דיגמה לבוקמה ובורק םעו ,224 ״אתפ
 ¬ותה לע דימ בבחתה אקארקל ואוב םע .הלבק ינויעב ילופ
 לשומה" אוה היה תאז לכב ,ד״באל רחבנ אל יכ םאו םיבש
 ומדוקכ .רובצה ינינע לכב עירכמהו עבוקה 225 ״ותרובגב
 הדימא החפשמל ןב יכ ,להקה תפוקמ רכש לבק אל אוה םג
 וימיב הבישיה הלדגשכ .םימש םשל ותארוה הרוהו היה
 ןמפיל ט״וי יבר ברה ד״ת תנשב לבקתנ הידימלת וברתנו
 ןואגל ףסונ" אתביתמ שארל ,ט״וי תופסות לעב ,רילעה
 ברה םלוא ׳226 ״םש ותרות רואב חרז רבכ רשא ,עשוהי יבר
 ,ד״באל רחבי ורבחש םיכסהו ודובכ לע רתיו עשוהי יבר

 תקזחהל וקיפסיש ריעה ברל תודעוימה תוסנכהב הכזיש ידכ
 ןושארה ,תחא הנועבו תעב םתנוהכב וכישמה םהינש .ותיב

 .ד״באכ ינשהו הבישי שארכ

 ,הרות לש התמאל םחולו יאמצע היה ויתוערכהו ותרותב

 קימעמ חוכול םנכהלמ עתרנ אל ידומלת קבאמ בהלתהב

 .הכ ףד א״ח יפוי תלילכ ,רציבמד 222

 .המדקה ,(700) ״ןתנ ׳ר״ הירטמיגב ״תוקומע הלגמ״ 223

 .חמ ׳יס ב״ח עשוהי ינפ ת״וש 224

 .םינשוש יטוקלב ילופורטסואמ ש״ר בתכממ 225

 ."הביא תלגמ" 226
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 םילודג םעז וירבח םע םג הפירח הרוצב םימעפלו בקונו
 אל ירוענמ. יכ" ומצע לע דיעמ אוהו ,ונממ םינשב
 אתווצב דמל אנליוב וירוענ ימיב ■227 "םירבד לוק ינפמ יתבש
 ך״שה לעב טרופפר יתבש יבד לש ויבא ׳ץ״כ ריאמ יבר םע
 םא יכ ,תופסותו י״שרב ןייעל אלש ,םהיניב יאנת ושעו"
 םוקמ דע ,םלכש ןיעב אתתעמשד אתרוצ ןיבהלו דומלל
 שוריפל ןווכמ דימת היה עשוהי יבר ןואגה .תעגמ. םדיש
 לכ וקיזחה ךכו תופסותה שוריפל ריאמ■ יבר ןואגהו י״שר

 .228 ״םהימי

 ירותסימ רשק רושק ומצע תא האד ףסוי ר״ב עשוהי יבר
 תוהימתה ץרתל ומצעל הרטמ עבקו י״שר לש ותוישיא םע
 םשר הז חטשב וישודיח .י״שר לש ושוריפ יבגל תופסותבש
 ודכנ .220 ״המלש יניגמ" םשב ותריטפ רחאל ׳עיפוהש ,רפסב
 ועד" ,רפסל ותמדקהב בתוכ ,אנזופב ןייד ,ץעג םיקילא ׳ר
 ,וייחב וידימלת ינזאב דיגה ז״אא ןואגה יכ יתמר אנ

 ¬ובכבו ומצעב ותנומת הארהו וילא אב ל״ז י״שר ןואגהש
 םלועב ךירשא ׳ןושל הזב ול רמאו הלודג החמשב וינפל וד
 יפמ יתוא ליצמ התאש ליבשב אבה םלועל ךל בוטו הזה
 איתא ,ל״ז תופסות ילעב םיפירח םידמג ,םיריפכהו תויראה
 אוה וירבד ךשמהבו "ידימלת לכ םע אבה םלועל ךלבקל
 הבכש העש יצחכ ותתימ םדוקש ,הוה ךכו■" רמואו ףיסומ

 םהינפל רמאו אקארק ק״ק ילודג ולצא ויה ,(לארשי רנ)י״נ
 ונבר .ל״ז י״שר ןואגה וניניע רואמ ונברל םוקמ ונפ ,ל״זב
 ¬רהל החמשב ינלבקו ומע וישודק לכו ילא אב יקחצי המלש•

 תוישוק ץרתל דימת ונימיל יתדמע רשאכ םייחה ךרד יל תוא
 וניתובאו יתעמש ינזאב" דיעמ אוה וירבד ףוסב ."תופסותה
 ק״קב ןתיווהכ וירוב לע הזה רבדה םיעדויש וגל ודפס
 .230 ״הלודג הגלפה ךרדב םש תמא ישנא יל ורפסו אקארק

 ייחב סופדב ועיפוה אל ףסוי ר״ב עשוהי יבר ןואגה ירפס
 הלעמל אקארקב תוניידב שמשש השמ יבר ונב םג ,רבחמה
 ,ויבא ירפס תא רואל איצוהל חילצה אל הנש םיעבראמ
 ,23!״ר״ח יכדרמ ׳ר גיהנמהו שארה ףולאה״ ונתוחש תורמל

 תתל ט״ת תנשב חיטבה ,הנש םישלש ךשמב אקארק יסנרפמ.
 יעגמ" רפסה .232 וז הרטמל םיבוהז ףלא לש .ראולה ונתחל
 ¬מאב <ד״עת) הנש ששו םישש ירחאל קר רואל אצי "המלש
 םש 233 ןזופב ןייד ,ץעג םיקילא ברה ונינ ידי לע םדרטס
 הרטעו רזנ ,הריבה אקארקב עודיו יולג" היה ורפסו רבחמה

 .ד ׳יס ב״ח עשוהי ינפ ת״וש 227

 .68 קדצה ריע ,תוילגרמ גילז ׳רל םיטוקל ׳סל המדקה 226!

 .ד״עת ,םדרטסמא 229

 .המלש יניגמל המדקה 230

 תאשמ לעב לש ונתח הניוו ד״בא ןמ םחנמ םייח ברה ןב אוה 231
 .הרעהב ,דע ,ב״ח יסוי תלילס ,רציבמד ,ןימינב

 גגש 232

 ברה הילע ינבמ דח דח" ס״ת תנש א״אדו תבישיב המכסה 233

 ."ןנזופ ק״קד י״רו ןייד ץעג םוקילא לודגה

 הרהמ דעו 234 ״ושמש חרז םש ׳אינמרגה ייאו אינולפ לכל
 רפסהו הנש םירשע ורבע אל .תואיצמה רקיל היהו לזא
 א״קת תנשב .הינש• הרודהמב ווקלאזב ג״צת תנשב עיפוה
 אפורה סופדב ,היציניוב תישילש הרודהמב רפסה עיפוה
 רמאנ החיתפה ירבדב .םירפס רחסמב םג קסעש ,האופ קחצי
 דיסחה יקלאה לבוקמה ׳וכו רודה תפומ לודגה רשנה ודסי"
 235 ןידנול בקעי ברה היה רפסה תא ץיפמהו רידהמה .״ונעהו

 ךלמ םע בגנה ךלמ תורעתסה" רפס רבחמה לעב אסילמ
 ¬לתש"■ םידיעמה איציניו תבישי ינבר תמכסהב 236 ״ןופצה
 ריעמ דחא ואצמי אלו םהמ שקבל ובבוסי םימסח ידימ
 קחצי ברה םמשב םתוח ."המדאה תוצק לכב החפשממ םינשו
 ןוישרב עיפוה רפסה .237 הבישיה שאר וקיפיצאפ רשא ר״ב

 .האיציניוב רוטיזיוקניאה תמכסהבו רוזנצה
 .תובר םינש ךשמב םיזנגב ,רמשנ ולש תובושתה ףסוא

 לש ונתח) ץ״כ לפאק בקעי ברה ודכנ םיפדה ה״קת תנשב
 ינפ ת״וש" םשב םהמ קלח םדרטסמאב (ץעג םיקילא ׳ר
 לש םירפסה דקעב רמשנ י״כה רתי .(םיפד 52) ״עשוהי
 ורפסב תובושת רפסמ םסרפש ׳דארבמ תוילגרמ ז״ארה
 לש ינשה קלחה בובלב עיפוה ך״רת תנשב ."םירפא תיב"

 .םשה ותואב תובושתה

 ,הלבק שיא היה ,ונרכזהש יפכ ,ףסוי ר״ב עשוי יבר
 ונאפמ ע״מרל "תורמאמ הרשע" רפסל שוריפ בתכ אוה
 ויבתכמ קלח לרוג .רתסנבו הלגנב םישודח תונוילג תואמו■
 וטלש םירז ידי ,תוקומע הלגמ לעב ,ומדוק יבתכ לרוגכ היה

 .237.םרבחמ םשב אל רוא וארו םהב
 ,ח״ת תנש בא םחנמ ז״כ םויב אקארקב רטפנ עשוהי יבר

 ללח לפנ ילופורטסואמ דיגמה ודידיו ובורקש הנשב הב
 .םיחצרמ ידימ

 ידי לע ו״נקת תנשב שדחמ המקוהו הררופתה ותבצמ
 ןואג ונרוד תפומ ר״ומודא .נ.פ" :תורת היה הילעו וידכנ

 ."ל״צז ףסוי ׳מ ןב עשוהי ה״ומ ןואגה ונתראפת

 .םיצאנה ןוטלש תפוקתב הסרהנ הבצמה

 אקארקב י״שרל הצרעה
 לארשי תוצופת לכב לבקתנ דומלתלו הרותל י״שר שוריפ
 ירה" יכ ,וירחא רהרהל ןיאש ךמסומ שוריפכ ,המלש הרותכ
 ריאה המלש ונברש ,תובברלו םיפלאל םיקסופה לכ םיאלמ

 .האיציניו תאצוה לש םויסה ירבדב 334

 לעב ברה לש ודימלתו ונתח ןודנולמ ןזח הדוהי השמ ר״ב 335
 .םימכח תפימס

 הלע אל רססה" ,ריש ךרדב רסומ תחכות ,ז״צת ,םדרטסמא 236
 .124 ידנחריג ,הילטיא ילודג תודלות• ״ורוד ישנא לכל ןוצרל

 זמורש יסכ ,רפסל ומצע ירבדמ םג ףיסוהל בשח רידהמהש הארנכ 237

 יאנתב הספדהל ומיכסה .דיציניו ינבר םלוא .םויסה ירבדב
 תומדבו םלצב םא יב תפסות םוש ילב וז ריעבו רפסה סיפדהל"

 ."ונארה דשא רפסה

 .עשוהי ינפ ת״ושו המלש יניגמ ׳סל המדקהב 237•
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 וז אל .238 ״דמוע םלועה ותרותו ותמכח לעו לארשי לכ יניע
 ףא אלא ,ןויגההו הנובתה ,קוידה לע םייונב וירבדש דבלב

 2:0 שדוקה חורב ולש רובחה רביח״ אוה 239 ״ןמאנ לבוקמכ״

 רמואש ימש ונדיב הלבקו" לטפש ׳ר ה״לשה ןב ףיסוה הזלו
 אקארקב םלוא .241 ״וחומב ןורסח שי י״שרב ןורסח שי״
 הצרעהו הביח לש םחיו י״שר שוריפל תדחוימ הקיז .דתיה

 .ותוישיאל
 ¬ישיב תרוסמ יגיהנה תובישי ישאר ,םינואגו םינבר הברה

 םע עובשה תשרפ תא םהידימלת םע םמצעב דומלל םהיתוב
 אקארק תונקתבו .םהירזוע לע ךומסל אלו י״שר שוריפ
 רחא שוריפ םוש דמלל אל" שרופמב עבקוה ח״צש תנשמ
 לש וטושפ יפ לע ןובנה שוריפה אוהש י״שר שוריפ קר
 הבוח ליטהל וגהנ ךכ םושמ ׳242 ״תמאה יפ לעו ארקמ
 ¬ולח" העברא רמול ורחבה תעב ברל ןתנש תונברה בתכב וז

 ¬שה תשרפ וידימלתל דמלל וילע תאז דבלמ ,עובשל "םיק
 ,243 ״ל״ז י״שר שוריפ םע עוב

 דומלב אקארקב םיקסוע ויה הרות ידמול םיתב ילעב םג
 לכ לע םיחוכו ולהנתהו ושוריפל םישוריפבו ןויעב י״שר
 תעב תסנכה תיבב םג וכשמנ םיחוכיוה .וירבדבש קויד
 ןיבמ םיברל חור תרומל היהש המ ,הרותה תאירקו הלפתה
 טרופאפר ןהכה לאיחי לארשי ברה ןנולתמ ךכ .םיללפתמה
 ¬יפב חכוותהל םיברמה ,אקארקב קיתעה נ״כהיב יללפתמ לע

 ¬שבו הליפתה תעשב ל״ז י״שר ירואיבב טרפבו ארקמה ישור

 .244 םיללפתמה רתיל ךכ ידי־לע םיעירפמו הרותה תאירק תע

 האר ,ילופורטסואמ ןושמש יבר שודקה דיגמה ברה םג
 ישארב םילמה תא ריבסהו רתויב שדוקמב י״שר שוריפ תא

 .הלבקה יללכ יפל תובית
 ¬פוש תשרפבש ל״ז םינומדקה הרותה ישרפמ ושקהש המ"

 וליפא" ל״ז י״שר שריפ ןתת ןתנ (ןויבא ךב היהי יכ) םיט
 וליפא,, ל״ז י״שר בתכ חתפת חותפ קוספבו "םימעפ האמ
 בותכל י״שר לע שדוקה חור החנ יכ ,ףכו "םימעפ המכ
 ןירת ׳ןינונ ירת דוס אוה יכ םימעפ האמ ןושל ןתת ןתנ יבג

 החיתפ יבג לבא ,ןיזגג ןירמט ןישידק ןימלע האמ דוס ,ןיהה
 ,םימעפ המכ ןושל בותכל י״שר לע שדוקה חור החנ
 .245 ״ל״נה תורונצה םעש ״דוה תוכלמ רתכ״, תובת ישארב

 ,245* יתרכזהש וזל םימוד םיירותסימ־םיילאוזיו םייוליג

 .הינפלו הפוקת התואמ םינוש תורוקמב םג םיעיפומ

 .אעק ׳יס ק״ירהמ ת״וש 238

 .ח ףד ץ״יעיל םירפוס תחפטמ 239

 .תועובש ׳םמ ,ה״לש 240

 .ה״פ הרותה דומע ,םידומעה יוו 241

 .11—10 םיכרכ ,ךוברהאי ,ןבלב .ה״נש תגשמ להקה תוגקתמ 242

 •ט ׳ע תעד ןורתי ,םישודק תעד 243

 .55 הרעה ליעל האר 244

 .׳ח רמאמ וידי ןז 245

 .154 ׳מע ליעל 245•

 די בתכ קיתעה ,248 י״שר עזגמ לאיחי יבר ןב םהרבא יבר
 י״רהמ ףולאה יבא ל״צז 247 המלש ׳ר ןקיתו רביחש״ קיתע
 רעשב הרוא ירעשה איבהש תומש ד״כ יפ לע ל״ז ןולוק
 לודגה 248 רייתה וניבר בתכש יתיאר ינא ל״זו ןושארה
 249 ריאמ ׳ר ברה ןב לא ותומ רחאל הארנ ,המלש

 ושוריפו דחוימה םשב לודג ללכו רקיע ךדמלל יתאב ול רמאו
 תושר יל ןיא יכ ןיבת הזה רבדבו 250 היהיו .דוה היה אוה
 ¬תמ ולאה םיאלפנהו םימותסה םירבדה ."ךלצא דומעל דוע

 רחאל" :בתכש לטיו םייח ׳ר לש םירתסה תלגממ םיראב
 וציקהו 251 לאומש ונבר ותב ןבל םולחב אב (י״שר לש)ותומ
 דמלתו ךיפכ ןויקנב ץחרו םוק ךנקז המלש ינא ול רמאו
 השע ןכו הזמ ץוח ךיתדמל לכה יב םלענה םש תאירק ינממ
 ןיבת ול רמאו ודמלו והאר אל לבא תושממב ולצא בשיו

 .252 ״בכעל דוע תושר יל ןיא יכ בוטב שוריפה

 ,י״שר ירבדל ןוקירטונ שרד ילופורטסואמ ש״רהש םשכ
 הרואכלש ,םילמב קדקדל ,הלבקה ילעבמ םירחא וחרט ךכ
 תיקודקד המעטהב ארקמ לש וטושפ תוריבסמו תוטושפ ןה
 ותוא ולכנתיו" קוספב ,אמגודל .םיידוס םיזמרב ןתוא שרפלו
 רמולכ ומע ותא ומכ ,ותוא" י״שר שריפ 253 ״ותימהל
 תא ךונח ךלהתיו" ןומדק לבוקמ ףיסוה ולא םירבדל "וילא
 בוט יכ ותוא ארתו ׳וגו םיקלא ותוא חקל יכ ונניאו םיקלאה
 השלש ןורטטמל ךונח ותדימל ךפיהב היהיו ותכילה ליבשב
 תואמ שלשו הנש םיששו שמח ךונח ימי לכ ויהיו תועובש
 ומע ומכ ותא אתינורטמ ןושל ןורטטמ הנשל םוי ןינמב הגש
 זמרש ומב ומע ומכ ותאו ותא .דתיה יתירב ומכ ותדמ ל״ר
 דליה תא הארתו בותכל ול היה ,הכוב דליה תא והארתו
 ארקיעמ דלי ק״הו הכוב רענ כ״או ומע ומכ אלא הכוב

 ."הכוב רענ כ״חאו
 לבוקמה םשב יאלפ רופס רסמנ הז םותס רמאמל רשקב
 .םינוש תורוקמב רכזנו די בתכב אצמנש 254 לאומש ןב ןמחנ

 י״שר לע דוס הלגמו ליכר ךלוה לאומש רב ןמחנ ינא"
 רמולכ ומע ותא ומכ ותוא ולכנתיו ,עונצ היה קידצה ה״ע
 ותוא ׳וב ותוא ולכנתיו ה״ע י״שר קידצה הזב ןוויכ וילא
 ותא ומכ השענ ךונח ותוא ן׳ורטטמ השענ ךונח המל זמר
 ימו ה״ערמ לצא רענה תייכב המ עדוי ןווכה הז עדויש ימ
 תייחת בכעמ התא זא הנווכ ילב התיה וז הייכב רמואש
 ךיניע ןתת אל םא האופר םוש איצמהל לכות אלו םיתמה,

 .ל״שרה לש וגקז ויבא 246

 .י״שר יאצאצמ ב״ג ,טוברט תחפשמל 247

 ,דיה דבלב ההות ירבדב אלו" :י״שרב ב ,זטק אמק אבב האר 248

 .גל ,א ,דבר תלהקו ,"ריית המלש

 .ם״בשרה לש ויבא ,י״שר לש ונתח 249

 .וט ,ג תומש ם״בשר האר 250
 .(ם״בשרה) ריאמ ןב לאומש ונבר אוה 251

 .י״שר ךרע א״דיחל םילודגה םש 252

 .חי ,זל תוישארב 253

 .וכרעב םילודגה םש האר 254
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 ן׳ורטטמל ינמחנ ׳רו לאעמשי ׳ר ולאש דרי ןב ךונח תואב
 ימשש יפל רמא םורמ אבצ לכמ לודג תויהל תיכז המל
 תואה הזו וכרד יפ לע רענל ךונח רבדל ןמיסו דרי ןב ךונח
 םישודקה תומשמ ץוח הרותבש תויתוא לכמ ׳לועמ דוי לעש
 ןמחנ ינא רמואו ךיכרצ לכ הנמתו ויתונש רפסמ הנמתו
 ה״ע י״שר קידצ ותוא לש ורבק לע יתכלהש לאומש ר״ב
 ןשע טעמ אציו ורבק לכ שיערמ יתייהו ילגרב טעוב יתייה
 םא ל״זו שא לש די תסיפ יתיארו ירוחאל יתעתרנו ורבקמ

 וילא רמולכ ומע ותא ומכ ותוא ולכנתיו ךל תולגל יתערתה
 ׳ד יתכלהשכ דימו .שפנ יחפב יתכלה דימו ךל ריתה ימ
 תינעתב ךיניע ריחשת הקד הממד לוק יתעמש ירוחאל תומא
 םיקעוצ וילא רמולכ תויתואה לכ יכ הנקת ךל ןיא ואל םאו
 בותכ היהו שחנ יב עגפ יתיבל יתכלהשכ דימו םורמל ךילע
 היכב יתיכב דימ ,וב לכאי אל אמטו לרע לכ ושאר לע
 ידיל אב אל לוגיפו אמט רבד םוש ירה יבלב יתרמאו הלודג
 הלילה לכ קידצ ותוא לש ורבק לע יתחטשו יתכלה דימו
 המוד התא ואל ילא ארוק לוק יתעמש הלילה תוגלפמו
 הבריהו הרות ירבד לע ושפנו ומצע תא רסומ היהש• י״שרל
 יתרמא ,תועמד ירעש ךממ ולעננש טעמכו לארשיב הרות
 דדלאב קוסעת םימשה ןמ יל וארה דימ ,הנקת יל ןיא ו״ח
 השמ ארקנ יאמא עדיל הכזת זאו ךתויע ןקותת זא דדימו

 חו־ר השעת זאו ,ה״עמה דוד לש הדועסב אליפק ה״ע ונבר
 רה לצא ןיטימש ןינע המ יתרמא ,לארשי לכלו ךל הלצהו
 לא םמותשאו דדימו דדלא לצא ףסוי ןינע המ ל״ר יניס

 רמבו יכבב יתרמאו יפכב ישפנ יתמש .ןיבמ ןיאו תוארמה
 םיקידצה יכ ינדמלו הלא לכב ינכז ךיניעב ח״ת ינא םא ישפנ

 שא לש יצוצנ ל״ר יטוטיב יתיאר דימ םייח םייורק םתתימב
 עמשת תרמואו זורכ קפנו ה״ע י״שר לש ורבקמ םיאצוי
 ¬תה קחצי ר״ב המלש ינא ׳ל״זו פ״אפ ומצעב י״שר ירבד

 ט״ויו תותבשמ ץוח םיפוצר תוינעת ג״ירת ןינמכ יתינע
 ־חשכו לעופה לא חכמ יתאצוהו רואל רבדה יתאצוהש דע

 ם״עבש הרות לעו בתכבש הרותה לע לודגה ישוריפ יתדב
 ןירשעו ןיתרתו ירבדב חור תחנ םיאצומ הלעמ לש הילמפו
 חור תחנ היה אלו ה״בקה םע ן׳ורטטמ לפלפמ .דוה ץנש
 ל״זו םירבדה ןקיתו םרמע ןב אבש דע םינפה רש ן׳ורטטמל
 םשל ךינפ תמגמ לכש קחצי רב המלש ךירשא ה״עדמ לש
 קחצי םהרבא לש םקלח יתתנ רבכ ותוא ולכנתיו ,םימש
 לש וקלח יתתנ וילא רמולכ יקלחב יתתנ ומע ותא בקעיו
 םע ה״בקה לש אתגזלפה עדוי אוה הז עדויש ימו ה״בקה
 ולכנתיו לש ויתהו ךדיב חק דרי לש תואה: לבא ,ן׳ורטטמ
 םלועבו הזה םלועב ויחא ןיבו ףסוי ןיב םולש השעת זא
 םג שאר אוהש• ה״י הרומ ׳אהו אלמ ויתו ויצחמ ףסוי אבה
 עדת זאו ויבאל תנתכה איבהל אקוד הדוהי רמא המל עדת
 לכל ןמיסו הנש ׳מ רבדמב אדוהי לש תומצע לוגלג כ״ג
 דמלבו תישארב לש ׳בב םוי לכב קסוע ש״תי ה״בקהש הז
 ןיליפת תחנה תעשב ורבקמ יתכלהשכו .לארשי לכ יניעל לש
 ןיב קוליחה עדוי וניאש ימ לכ ילש ןיליפתה לע בותכ יתאצמ
 לש תעבט תרסה ןיבו ףסויל ןתנש הערפ לש תעבט תרסה

 םא וללה תורתסנב קסוע אהי לא ןמהל ןתנש שורושחא
 ל״ר ןמהל קר וז לע ןתנ אל יכ לע הרומ תעבט תניתנ
 ערפנ ןכלו בשח רשא הערה ותבשחמ לע שנענ אוהו ןמיהל
 ,קנחב וניד םגש ימ לכ קנחב ונידו הדמב הדמ דימ םורממ

 ־חתשה ותתימ תעבו ותומ םוי דע תירטג יבלב אתלימ דימ
 תויוחתשהה לכ ןיב יתעמשו הניכשה דגנ םימעפ ׳ג יתיו
 התואב ןייו םחל םהרבאל חנ ןב םש איצוה אלמלא רמוא
 הזל גוגמו גוג תמחלמב ףסוי ןב חישמ גרהנ אל זא הדועסה
 ירצ ןתתו קוד הטמ לש אילמפבו הלעמ לש אילמפב רעצה

 ."ךשפנל עוגרמו ךתכמל

 רושקה םיאלפה רופסו י״שר ירבדל הזה יזרה שוריפה
 ןהכה םהרבא ןואגה ברה .תומוקמ הברהב ספדנו רכזנ וב
 ¬פסב ותומלשב ותוא קיתעה 255 אקארקמ שלצנרש טרופאפר

 ןמלז ׳ר" ידי לע הקתעהב לבקש המ 256 ״יחרזאה ןתיא,/ ור
 םיקיתעממ ותוא לבק אוהש ,257 ״אטילד קסירבמ בתוכה•
 הז רוקמל רשקבו "ץינמרק ק״קב ןשונ ןשי רפס" רותמ

 םש .258 ״ק״קד ד״בא ןושמש ׳ר ברה,, לש ומש םש רכזנ
 םהרבא ברה ידי לע הקתעהה לש התונוכנ: םויק םג אבומ
 וריכזמו הזה רופיסה תא רבכ עדי א״דיחה .259 לאיחי ר״ב
 בר שודק הפמ" עמשש ,י״שר ךרעב ,260 ״םילודגה םש״ב
 רמאמ״ל תפסות לע םג ךמתסהב ,"וברמ לביקש גלפומ

 קלח םע שוריפה 261 ונאפמ ע״מרה לש ״םיתעה
 ,(ז״כקת םדרטסמא) םיינרק רפסב ספדנ רופסה ןמ
 יתאצמ" הרעה םע ,"םינשוש יטוקל" סרטנוקה ףוסב
 לכב הזה עטקה עיפומ וירחאו "למג לבוקמ תחתמאב בותכ
 רמאמל שוריפ בתכ ץינזוקמ דיגמה ברה .תורודהמה
 םהרבא יברל "רומה רורצ" ׳סל ׳םותכ ספדנו 262 יאלפה
 םשב רסמנ םג .דועו 264 ״םייח תעושת״ ׳םבו 263 $ןבם
 י״שר לש ותריטפ רבדב ףסונ רופס אנראמאקמ ר״ומדאה

 .265 הז רמאמ םע רשקב

 לרוג תוכופהתו םייח דוה ,הוקתו קבאמ תונש תואמ שש
 דימת רנ .הז קיתע־ןשי תסנבה־תיב תומוח ןיב ורצאנ

 ׳ר קיזייא ׳ר לש וס ג ,א״ית בובל רטפנ ,ה״מש אקארקב דלוג 255
 .אקארקמ שלקעי

 .בשיו תשרפ ,ו״נקת האדטסוא סופד 215.6

 לע םותח אטילד קסירבמ "אתמד ארפס ןמלז המלש" הארנכ 257
 .81 ,בונבחדל ,הנדמ,ר סקנפ האר ,ט״צש תנשמ תונקת

 .ל״רהמה לש ויחא לאלצב ןב ןושמש יבר ןואגה 258

 .םדוקה דומעב — וילע 259

 .ד״לקת ונרווילב הנושארל ספדנ 260

 .ג״נת ,טרופתהד 261

 .ג״רת ףאפזאי ,בשיו ׳ם לארשי תדובע 262

 .ט״מרת השרו ןדלאוו תאצוה 263

 .ג״נרת ןילבול 264

 .ב״ערח בוקרטיפ םינושארל ןורכז ,ןפניילק 265
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 וז םימודק תלחנו ותמקה זאמ וב הבכ אל תובא תרוסמ לש

 ,יצאנה ררוצה ץרפו תרוכה הלע רשא דע ,רודל רוד ליחנה
 תיכש לכ .ותוא עזעזו תיבה תומוחב ויגרפצ תא ץענ

 ללוח השודקו תונמוא יצפח לש רישעה ףסואה לכ ,הדמחה

 סרהנ קיתעה דויצה לכו ורקענ םירעשהו תונולחה ,דדשנו
 ןתוא תרטועה הקיתאהו םימיה תוקיתע תומוחה .ומות דע

 תרמוקמה הרקתהו וסרהנ תוימינפה תוריקה לבא ,ודדשנ

 ורדח םיגלשהו םימשגה .ןבא תלופמל ,דתיהו הקלחב הצרפנ

 םינפב ורבטצהש דיסהו רפעה תומרעב ולע םיבשעו המינפ

 ¬שב אב ןיאו תיבה לטרעתנ ,הלפתו הרות לוק םדנ .תיבה

 .וירע

 תומ טפשמ םיצאנה ועצב ,הסינכה דצל תסנכה תיב רצחב

 לזרב בלצו םוקמב וב ורבקנש ,םיינלופ םימחול לע ינחצר

 תסובת ירחא ןילופב םקש תולהקה דעו .םרבק לע םקוה

 ¬לו תיבה תא םקשל בשח ,אקארק לש הרורחשו םינמרגה

 ,וז הרטמל םיעצמאה ואצמנ אל לבא ,ותראפת תא ול בישה

 ¬דנ ,תירוקמה םתרוצב ןורמקהו גגה ,ןינבה תמקהל יכ

 .בר ףסכו ואצמנ םרטש ,תוינכתה יפל תקיודמ הנכה השר

 ־תיב תא םקשל תינלופה הלשממה השגג 1957 תנשב

 .תירוקמה ותרוצ תא ול ריזחהלו ונברוחמ ומיקהל ,תסנכה

 ידוהי ימי ירבדל תוכנ תיבל תיבה שדקוי תינכתה יפל
 .266 ןילופ

 תינחורה תוגיהנמה תלשוש

 ,דרפסב הרותה יזכרמ ןיטולחל ולסוחו וברחנ םרט

 תודדוב תובישי וחתפנ רבכ ,תימורדה היסורבו זנכשאב

 ¬מב ,ןזופב ,268 (!474) ד״לר תנשב ,הנושארה .ןילופ ירעב

 ,ץניממ ל״גס קחצי ןב השמ ברה ידי לע ,הנידמה לש הברע

 התואבו 269 זנכשאב תורזגה תמחמ ןילופל גרבמבמ טלמנש

 ¬הנהב ,ץראה לש החרזמב ,בובלב םג הבישי הדסונ הפוקת

 ,270 ״איבנה הנוי עזגמ״ ,שינקיק קחצי ןב יול ברה לש ותג

 ,דתיה ולא תובישי יתש תעפשה .(1503)ג״סר .תנשב רטפנש

 םינבר ודמע ׳םנמא ,ןשארב .דבלב ןהיתומוקמל תלבגומ

 םלוא ׳הארוהב םתלעמ התיה הלודגש ,םש יעודי ,הרות ינקז

 .ןילופ תודהי לש הל,רתהו רהוזה תפוקת תא ורציש םה אל

 ,ץרמה שיא ,ריעצה ברל תודוה ,אקארק התכז וז הרטעל

 ,היה םימיל דאמ ריעצ .קאלופ בקעי ומשש ,חור ץימאו ףירח

 גרבנרינמ תוילגרמ בקעי יבר לש ותבישימ אקארקל עיגהשכ

 םימיהו .וריעב הנושארה הבישיה תא םיקה ותחפשמ תרזעבו

 ¬ניאהש" ,תינחורה הכפהמה תפוקת ,םנסינירה תפוקת ימי

 ־ונתה ."רתויב םיטלובה הינמיסמ תחאל ,דתיה תוילאודיביד

 1620 תנשמ שרפאפ־ןי׳צוב תחפשמ לש ודוסימ תסנכה תיב םג 266

 .האושה רכזל תוכג״תיב ןגרואי ובו םקושי

 .דיק ׳יס ץנימ ם״רהמ ת״וש 268

 .ס״נר תנשל הבישיה תחיתפ ןמז תא םירחאמה שי 269

 .הסצמה קתעה אמש ׳יס םש ישנא ,רבאב 270

 ,הפוריא תוצרא לכ תא הפיקהו הילטיאב המקש ,תאזה ,דע

 לש ישיאה ונוחטב תשוחתו ודועי תעדות תא הקימעהש איה

 הפיאש וב הררועו הרגישה תמתירמ ותוא האיצוה ,טרפה

 ¬והיה הרבחה לש תורגתסהה ףא לע .תיתבשחמ תואמצעל

 הריואה הרדח ,טלחומ םייח רטשמב ,סנואמו ןוצרמ ,תיד

 העיפשהו תידוהיה הל,דק,ד לש הימוחת ךותל םג השדחה
 ןמ יבויח ןווכב עפשוה קאלופ בקעי יבר םג .החורמ הילע
 תונוכתו םייחה יחטש לכב רכינ היה המושרש ,תאזה העונתה

 םלוא .וב םג וקבד "הנונש ןושלו תויולג םיניע" סנסינירה
 ¬רוג ,וז העונתבש םיילילשה םימרוגה ןמ םלעתה אל אוה

 ,תיתרוסמה םכרדמ םידוהיה תא ריבעהל םילולעה םימ

 הפוסש ׳הרז תוברתל םברקלו ,תורודמ תלבוקמהו הלולסה

 רהוט לע דקש ךכ םושמ .תידוהי אלה הביבסב תוללובתה

 ייחב יוניש לש דונדנ לכ דגנ ותעפשה חכ לכב םחלו תודמה
 םשובל תא ונישש םישנא לע .לארשי יגהנמבו םידוהיה

 םהידי לע תופפכ ומשש וא ,הלוגמ בקע םע םילענ ולענו

 לא" קוספה תא שרד אוה ,םהה םימיב םייוגה תנפא יפל
 .271 ״ינדנת לע םיעשר דיו הואג לגר ינאובת

 ,קהבומה ודימלת אצי קאלופ בקעי יבר לש ושרדמ■ תיבמ

 דומלל וירוה ידי לע חלשנש ,ןילבול דילי ,אנכש םולש ׳ר

 ריעב ללוכה ברל לבקתנ ותיבל רזחשכו ,אקארקב הרות
 הבישי םיקה אוה םג .םימיל ריעצ אוה םג ותויהב ותדלומ

 תטישב הב ךישמה ,"ופוס דע םלועה ףוסמ אצי המשש"
 התומד תא ובצעש םידימלת ידימלתו ■םידימלת דימעהו ובר

 ונתח־ודימלת היה ולאה םידימלתה ןיב .ןילופ תודהי לש

 הבישי םיקה הילא ובושבש ,אקארק דילי ,שלרסיא השמ יבר

 ,וירוענ חכ םצעב ויתוברכ אוה םג ותויהב השארב דמעו
 ..וייח ימיל םישלשה תנשל■ עיגהש םרט

 ,אקארק לש היחופט ינב םתשלש ,ולאה םינואגה םינברה

 תודהי לש תינחורה תוגיהנמה לש תראפתה תלשוש המה

 ירישעו חורה יריעצ המה! .היפנכ תשירפ תישארב ןילופ
 ותיתשהו תושדחתהה תפוקת לש תונוכתב וננוחש ,שפנה

 ןילבול־אקארק ריצה תא וננכ םג םה .תודהיה ימוהתב ןתוא

 לכ לע םיפנעה תבר תיתרותה הלכשהב ידוסי ריצל השענש

 תורודה יגיהנמ ואצ" םהישרדמ יתבמ .התוחתפתה יבלש
 טבש רוסי אל" וילע ושרדש ,יאמצעה ןוטלשה יססבמ

 ןתעפשהש ,ןילופ תנידמב הרותל תורמשמ וביצהו "הדוהימ

 .הלוב תודהיה■ םלוע תא הפיקה

 ותחפשמו א״מוה

 ויבאל (1520) ךרעב ם״ר תנשב אקארקב דלונ א״מרה
 ירוה .זנכשאמ םהינש אצומש ,הניד הבלמ ומאלו לארשי ׳ר

 ־רבמ ומא ירוהו ןרובסיטרמ ואב ,ךבריוא תחפשממ ,ויבא

 םש לע ,שרזאל לרסיא ארקנה ,ויבא לארשי ׳ר .גרובדג
 הלהק,ד גיהנמו סנרפ ,היה םכח דימלת ,לצנרש רזעלא ונתוח

 .אצ ׳יס ח״וא ח״ב הארו ,בי ,ול םיל,דח 271
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 ירחסמ ןורשכב ןייטצה אוה .תובר םינש ךשמב אקארקב
 ירשקב אב .ובשומ■ ריעל ץוחמ רקיעב םיבחרנ םיקסע להנז
 טסוגיוא טנומגיז ךלמל הוולתנו תוכלמה תיב םע רחסמ

 .ויתועיסנב
 ,ןטקה ןימלעה תיבו הכלהו הלדג וטיגב היסולכואהשכ
 ¬שב ,הלהקה התנק ,םוקמ םפא דע אלמתנ ,בוחרה עצמאבש

 התוא השידקהו םיתבה ירוחאמ המדא תקלח ,(1533)ג״צר תנ
 ותחיתפל התמכסה תתל הברס הלשממה םלוא ,תורבק תיבל
 ¬הש ,אקארקב (ערילוח) הפגמה הצרפ הב ,א״יש תנש דע
 הלעמל הכשמנש ,הפגמב םיתמה■ ןיב .םיבר םיללח הליפ
 םיבורקה ,לארשי ׳ר תחפשמ ינבמ השלש ויה ,םייתנשמ

 .רתויב
 ותלכו "הלהבה תאז התיה" ב״יש תגש ןויס א״י םויב
 ,א״מרה תשא ,ןילבולמ אנכש םולש ברה תב הדלאג תינברה

 התבצמ לע .הייח ימיל םירשעה תנשב .הימי ימדב הרטפנ
 :בוחב היה

 הלילהו ימע תב רבש לע יוה"
 הלוגסה בהזה םעוי הכיא
 ל״ז אדלאג תרמ תינברה

 ,הלוגה שאר ץ״י אנכש ר״רהמ תב

 הללוהמ■ התיה היתודמיו הישעמ לכב
 הלוע הב אצמנ אל האמ תבכ םירשע תב

 הלת לע ןבא תבצמ תאז םקות בוטה הנורכזל
 הליגב רפע ינכוש ומוקי דע

 ןויס חריל םימי א״י ק״רפל ב״יש תנש
 ."הלהבה תאז .דתיה

 .272 ״הלס ןמא ןדע ןגב ע״צש םע ה״בצנת

 ,ךבריוא השמ ׳ר תב ,לטיג ומא םגו םיעובש קר ורבע
 בוש םישדח העבש רובעכ .273 ןדיס ז״כ םויב המלועל הכלה
 הרשע םויב הקלתסנ הניד הכלמ ותשאו ותיב לע ןוסא דרי
 א״מרה הנב רביח התבצמל הבתכה תא .ג״יש תנש תבטב

 :ומצעב

 ,הניד הכלמ הרקיה ימא תבצמ תאז"
 ,תבש ונבל שושמ תבטב הרשעב

 י התשע ןמגראו שש םידברמ
 התיב גלשמ ארית אל
 הפכ ינעל השרפ ...כ

 התורענב הרחסב תוינאכ התיה
 ימא .דתיה הונעב המכחב

 התמשנ החור החרפ
 .274 ןיל׳א ׳י׳ב׳ש תנש

 ,א״מרה יבא ,לארשי 'ר שידקה ,הלאה תונוסאה■ ירחא
 תיבל ,םידוהיה ריעב ותשא ןובזעמ ראשנש ,םיתבה דחא תא
 ,ךלמה רצחב םיכלהמ ול ויהש תורמלו .הרכז תחצנהל תסנכ

 .47 דומע■ ד״סרת הינש הרודהמ ,ןורכז תוחול ,גרבדירס 272

 .48 םש 273

 .49 םש 274

 ,(1556) ז״טש תנש דע ותוא חותפל תושרה ול הנתנ אל
 שדוחב ,השדח הרצ ותוא הדקפ ותחיתפ ירחא דימ םלוא
 םע דחי ,שאב תסנכה תיב הלע (1557) ז״יש תנש רייא

 .וטיגב הצרפש הקילדב ,םיתב תורשע

 תיב ,שדח תסנכ תיב םיקהל לארשי ׳ר שגנ הנש התואב
 לע ארקיו ונב תבישיל הינסכא םג שמשיש ,םינבלו ןבא
 תסנכ תיב ןינב קד זא דע ■םייק היה םידוהיה ריעב .ומש
 רפסמו הנש םייתאמכ ינפל הנבנש ,קיתעה אוה ,דחא
 םש לעש תסנכה תיב עיפומ ךכ םושמ ,םינטק הליפת יתב
 (ח״נכהיב)"שדחה" םשב ,הפוקתה ןמ םיכמסמה לכב א״מרה

 .275 (י״נכהיב) ״ןשיה״ םשב קיתעהו

 אל לבא ,ישארה בוחרה תברקב םנמא הנבנ שדחה ןינבה
 קוחדו ףקומ ,רצחה קמועב אלא ׳גוהנכ ,ריע לש הבוחרב
 לש תניועה םניעמ האווסה םשל הארנכ ,םירוגמ יתב ןיב
 ךותב אלא ,*ורשנש תיבה םוקמב אל םג ,היסנכה יטילש
 תורבקל ואב םשש ,םיתנש ינפל חתפנש ,תורבקה תיב חטש

 ׳ר תא העינהש ׳הבסה תאז .דתיה ילואו ותלכו ותשא ,ומא
 תסנכה תיב תונולח חותפלו ותרטמל הז םוקמ רוחבל לארשי

 .ותחפשמ תורבק דבעל

 ןבא תלבט העבקנ ,ימורדה לתוכב ,תסנכה תיב םיגפב
 ר״ב לארשי ׳ר שיאה" :תוטלוב תויתואב ןורכז תבותכ הילעו

 תב הכלמ ותשא רכזלו■ ה״בקה דובכל רזאתה זוע ל״ז ףסוי
 תיב םוקמ הז ח״ב הנובזע יסכנמ הנב ,ה״בצינת רזעלא ׳ר
 ¬פה ,"לארשי יפלא תובבר ׳ה ׳ה׳ב׳ו׳ש תשרפלו טרפל לא

 ,ג״יש תנשו ןויס שדוחב הלחש ,ךתולעהב תשרפל זמרמ קוס
 ןכותמ .הקילדה ינפל ןושארה תסנכה תיב תחיתפ תנש איה
 תיבל ןכוהו ץפוש ןושארה תיבהש ,קיסהל רשפא תבותכה
 העבקנ אלבטהו ,(ןויס-תבט) םישדח השמח ךשמב תסנכ
 הנש הרשע תחא ,ח״כש תנשב ,לארשי ׳ר תריטפ ירחא
 יבש" תומודה םילמל בל םישל םג שי .שדחה תיבה תמקהל
 םילמהו א״מרה ידיב ובתכנש ,הניד הכלמ תבצמבש ,"וילא
 ¬הב ותוכז הרכזנ ,לארשי ׳ר תבצמב .אלבטבש "׳ה הבוש"

 :תסנכה תיב תמק

 ,לאל תסנכ תיב הנב ,לרסיא לארשי ר״רה .נ.פ"
 לארשי םע השע ,אקארקמ שרזאל לרסיא ארקנ
 ללפתמל דומעי ותוכז לדוגו ,הקדצו טפשמ

 תנש הלעמ לש הבישיב לבקתנ ,ותרובק לע
 םימחר שקבי ונילע ׳ןושאר רדא ג״י ך״שח

 .276 ״ה״בצנת ,ןשי אלו םוני אל ינפל

 תסנכה תיב תרוצ

 ¬וגב םירצה ויתונולח םע ,תורידא תוכומסל ןעשנה תיבה
 -חרה תונולחה ,רצבמ לש םשור השוע ,םיבעה תוריקה ׳יב

 ,םיקיתעה תורוקמה תמגוד "הנשי" "השדח" הבקנ ןושל שומשב 275

 ןורב ר״ב ם״רהמ ;י ״ם ,ד ללכ ש״ארה ת״וש ז ירטיו רוזחמ
 .דועו■ וצת

 .50 ןורהז תוחול 276
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 רתוי הפוקתב וחתפנ ,ברעמבו חרזמב ,תותשק תינבתב םיב
 תומוחה תוחפט לע בוכר וידדצל עפושמה גגה .תרחואמ
 תיבל הסינכה .ןיסב םילופכה תוגגה תא הריכזמה הרוצב

 יפלכ דצו ךלוהה ,יקנע ךמס־דומע ירוחאמ תרתסומ תסנכה
 ,םידבכ םיזגראו םירפס תונורא ודמע ןוציחה תיבב .הלעמ

 .תסנכה תיב לש תורצואהו תוקיתעה ורמשנ םהבש

 השקמ תדובע ,לוגע זושחנ רויכ תימינפה הסינכה דיל
 ¬הש ,ןינעמ .ללכושמה םנסינירה ןונגסב ,תרדהנ תיטילבת

 דעש ׳תוטלוב־יצח םדא יגב תויומדב היה טשוקמ רויכ
 ורסאנו 277 אקאדקב רתיה םהב וגהנ הרשע ששה האמה
 ,ועיפוה תודש השלשל קלוחמה חטשב .הלבקה תרדחה םע

 םולחו הדקעל םיצע אשונ קחצי ,תוחולה םע ונבר השמ
 תויתואהו תוטלבהה ,תויומדה לש תירויצה השיפתה .בקעי
 תחתמ וז תבשחמ תדובעש תולגמ תוחולה יבג לע תוימורה

 .האצי ידוהי אל די

 תיבל תמאתומ ,תינבלמ הדוצב תיוטס־דח הלפתה תרזע
 .יתיבח ןונגסב תרמוקמ הרקת תחת ,הבישיה יכרצל דומלת

 ,ההובג לזרב תשרב תגרוסמ המיב הממורתה םלואה עצמאב

 לזרב תותשק יתשו הלעמל החותפ ,םיחרפו םיציצ תחתופמ
 תוגוז ינשש ,ןבא בוטח שדוק ןורא ,חרזמב .התוא תורשוק
 .תותלדה ידצ ינשל ותיזח תא םיטשקמ םיחוטש םידומע

 יחותפ טשוקמ רזו תירבה תוחול םע בוכרכ תותלדל לעמ
 ,ןבא בוטח ןזחל הלפת דומעו תוגרדמ עברא .םיללכושמ ןבא

 הרוצב עצוב הנבמה לכ .ןוראה יגפל תוכומנ תומוח יתש ןיב
 התיה הדומצ לאמש דצמ שדוקה ןוראל .תמלשומ תינומרה
 תספוק תא םג ריכזהל שי .אקארק גהנמכ ,דימת רנל אלבט
 ¬לוסמ רזב טשוקמ ,ךראומ ןורא תרוצב ןבא היושע ,הקדצה

 "תשחנ ףסכ בהז" תבותכ הלעמלמ ,חרפ וא דכ ןיעב וילעו לס

 עקשב שדוקה ןוראל ןימימ .תשטשוטמ ןורכז תבותכ הטמלו
 הילעמו ל״ז א״מרה הב בשי תרוסמה יפלש ,אסרוכ הדמע
 ונבר דמע הז םוקמ לע רשא ונילצא לבוקמ" ,בותכ היה
 השדוח תבותכה ."ה״בקה ינפל וחיש ךופשל ודמעב א״מרה

 .המחלמה ירחא תסנכה• תיב םוקש םע
 בתכש הרות רפס הבר תוריהזב רמשנ םיזגראה דחאב
 ¬חוה ,תויתוא ושטשוט םימי בורמ .ומצעל א״מרה

 םויב וב וארקו זגראב םירומש וראשנש ,תועירי וב ופל
 ¬יספה הנורחאל .הרות תחמשב םג םימעפלו דבלב םירופכה

 תואמ .םיזנגה תיבב ותוא ומשו וב שמתשהל ירמגל וק
 וארש ,הז הרות רפס לע אקארק תלהק הרמש םינשב
 םיללוג ,ןמזל ןמזמ ותוא םיאיצומ ויה ,הריתי השודק וב
 ודימשהו ש״ת תנשב םיצאנה ואבש דע ,ומוקמל םיריזחמו
 רצואב ואצמנש ךרעה ירקי תוקיתעה רתי םע דחי ותוא

 .תסנכה תיב

 ,דרות רתכ — םירפוס ןוקת

 םינוש תורוקמב א״מרה שמתשה הרותה רפס תביתכל

 ."ןיגזתנ ןכו" הגהכ ׳ז ףיעס אמק ׳יס ד״וי ע״ש האר 277

 ,278 ט״יש תנשב תפצב הנקש ,״םירפוס ןוקת״ םג םהיניבו

 ריחמב ,ףסוי תיבה לעב ,וראק ףסוי ברה ןרמ תועצמאב
 םיבותכ ,הרות ישמוח השמח ללכ ןוקיתה .בהזב םיטקוד .דאמ
 םיפדה ינוילגב .הלילגב אל ,רפס תרוצב םיכורכ ףלק לע
 לש ךרדב םימעפל ,הרוסמה תוהגה■ ואצמנ םהילוש לעו

 .תויתואה■ טושקו רויצ

 ¬בו הילטיאב ויה םיעודי ,םימעטו דוקנ םע ,ולאכ םירפס

 םהל וארק ןמיתב ,"הרות רתכ" םשב חרזמה תוצרא
 םלוא ׳280 ״ןומדק״ וא ״הישדקמ״ םירצמבו 279 ״׳גאת״
 םירפס ,םירקב םיארקה לצא איצוהל ,תיחרזמה הפוריא לכב
 לגלגתנ הז רפסש אקארקב דבלמ ,םיחיכש ויה אל ולא

 .הילא

 לש הרות רתכ" םשב היה עודי ׳הז גוסמ דחא ןומדק רפס
 הירוסבש בלאה איה ,הבוצ םראב אצמנש ורמאו "רשא ןב
 ידיב ,תירישעה האמב ,רסמנש יפכ ,בתכנ רפסה■ .(ופפלא)
 םצעב דקונו הגוהו םינושאר תורוקמב יקב ,החמומ רפוס
 רחאל המ ןמז ,281 ״רשא ןב״ ,הרוסמה לעב ןדקנה ידי
 ם״תס ירפוס לכל רכומו ךמסומ רוקמ שמיש רפסה .ותביתכ
 .282 ״םירפסה ונממ היגהל״ םילשוריל םג אבוהו! חרזמב

 הכלהל םאתהב ,ומצעל הרות רפס בותכל ם״במרה אבשכ
 ,283 ״יניס רהמ הלבק ולאכ אוה ירה ודיב ובתכ םא״ ,עבקש

 שובש" אצמש ןויכ ,283• וינפל ויהש םיקתעהה לע ךמס אל

 "רשא ןב לש הרותה רתכ" רמאמ ,ח״ישת רייא "יניס" האר 278

 רתכהש ,47 ןוילג ,ח״ירת ״דיגמה״ב ח״ומ תעדוה .יבצ ןב קחציל
 רטפנ א״מרה יכ ,תקייודמ יתלב הארנ ,ל״ש תנשב אקארקל עיגה

 רפס תא ומצעב בותכל קיפסה ברהש ראתל השקו ב״לש תנשב
 סומע ותויהב ,םייתנש ךשמב ותנקז תעל ומילשהלו הרותה

 .רובצ יכרצ

 ירטיו רוזחמב רכזנ "יגאת" םשב רפס .רתכ ושוריפ — ׳גאת 273
 אביקע יברל ןיגתה רפס םג .אובת יכ תשרפ ן״במדבו ,אכקת,׳ס

 האר ,ם״במרה יניעל םג היה ןיגת ׳ם .דועו יססור יד י״כב

 .ח״ה ז״פ ת״ס ׳להל זוע לדגמ

 ןוקת" הז רפסל וארק תיחרזמה הפוריאב .גי א״ח ריפס ןבא 280
 םת ונברמ הרות יפס יניד לע הז םשב םירפס םיעודיו "םירפוס

 .(הלבק יכרדב) תוכז השמ ׳רו

 ׳ר לע הסחיתהש הרוסמ ילעבו םינדקנ לש תמסרופמ החפשמ 281

 ,השמ ןב ןרהא ־ר" תינימשה האמב יחש (ןושארה) לודגה רשא

 םימעטה יקודקד) "ןקזה רשא ןב הימחנ ןב ,השמ ןב ,רשא ןב
 בתכב הרות רפס קתעה רכמ הימחנ ׳ר .(79 ףד קארטשו רעבל

 םהרבא רמ לודגה רשל (הריפסל 792) ןברוחל א״כשת תנשב ודי
 .(אאאוו/ םש) םירצמ ךלמל הנשמ ירתסתלא

 .ד הכלה ,ח קרפ ת״ס תוכלה ,הרות הנשמ 282

 .א הכלה ,ז קרס םש 283

 םש היהש םוקמל םיל רבעמ ךלהו דאמ חרט ל״ז ם״במרה" 283*
 ל״ז י״ראה ונבר ןכו ׳וכו קיתעה םשמו איבנה ארזע בתכש ת״ס

 ד״וי ,א״דיחל הכרב• ירויש ."ם״במרה ד״ע ת״ט ול בותכל הויצ

 .רע ׳יס
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 םירצמב לבוקמ די בתכ ירחא רזח אלא ,"םירפסה לכב לודג
 א״מרה .284 ״תובר םימעפ והיגהו הברה וב קדקד רשא ןבש״
 בותכל השע תוצמש ׳והומכ קספוי ם״במרה תובקעב דלהש•
 אלו ןכומה ןמי הנקש קר ומצעב בתכ אל םאו הרות רפס
 אבשכ ,286 ״קושה ןמ הוצמ ףטוחכ" אוה ירה ,םולכ וב ןקית
 ,ם״במרה יניעל .רתיהש אמגוד ירחא שפיח וז .דוצמ םייקל
 םחוימה דיה בתכ ותואמ ןמאנ קתעה לארשי ץראמ ןימזה

 .םיבורמ! םימדב ותוא ש&רו רשא ןבל
 .285• הז ןומדק הרות רתכ לע תוכלהמ ויה תונוש תועומש

 אוה םהלש רלפמסכאהש ,םדיב תרוסמש ונעט בלאח ישנא
 ,תגלפומ השודק וב וגהנ םה ,286 רפוסה ארזעל סחוימה
 ישמ תוחפטמ ףוטע ,287 ״הרות רפס תשודקמ רתוי״
 ,איבנה והילאל תסחוימה הרעמב היה רומש םירקי םיגיראו
 ¬דהב הרצ תעב ודעכ וללפתה ,ןיד־תיב תעובש וילע םיעבשנ

 לילב ,הנשב םעפ קר .וב עוגנלו וילא תשגל ורסאו תורנ תקל
 ותוא קשנל רתוה זאו ומוקממ ותוא איצוהל וגהנ ,םירופכ
 הברהש שיאה הכז רפסה תאצוה תוצמב םלוא ,ופוטיעב
 קתעהל בר דובכ וגהנ אקארקב םג .הלהקה יכרצל םורתל
 רפס םע דחי זגראב רגסמ לע היה רוגס ,םתושרב אצמנש
 ןיבמ ותוא איצויש ימ לכ לע םרח לטוהו א״מרה לש הרותה

 .תסנכה תיב ילתכ

 יכדרמ היה די־בתכה לעמ טולה תא ריסהש ןושארה
 אוה .אקארקב בשיש ,בונרט שיא (ח״ומ םתח) תויח־ןמסיו
 .ופוסבש ןופולוקה תאו ןוקתה שארבש תורעהה תא קיתעהש
 הירחאלש הנשבו 288 !857 תנשב סופדב םסרפ וייולג תא
 לש הרותה רפסב הנמש ביתכה!ייוניש רשע העברא תא םג

 .289 ונלש םירפסל האוושהב א״מרה

 ¬ואה וא םילמה תאו תונקידב השע הקתעהה תדובע תא

 רפסה שארב .תודוקנב ןמיס חנעפל חילצה אלש תוית
 290 בתכ ןמ ...םכחמ ןקתנו י״שהזעב קתענ״ :רמאנ

 תסינכל םירצמ להקל ,ןנוכתו הנבת ,שדוקה ריע םילשורי
 292 [ורמוש דורב] .לארשי ייחב ןנוכתו הנבת 29!םילשורי

 .גמ ׳יס יטאנקר םחנמ ברה יקספ הארו .ד הכלה ,ח קרפ םש 284

 .׳א ףיעס ער ןמיס ד״וי ,ךורע ןחלש 285

 8111־1165 ,םחנמ־ןב .נל ״הושפיחש ז״בדר תבושת״ רמאמ האר 285•

 .ז״ישת ןויס ,1מ 8181.3. 800)41016

 יקודקד הארו ,ל״צז "ןהכה ארזע ןמ ויה ולא יכ ורמאו" 266
 .79 ׳טע םימעטה

 .המדקהב דמחנ .טל "אבוצ םרא רתכ" 287

 ,"הצילמו לשמ" ׳ט רביח ןמטייוו .48—47 ח״ידת קיל היגמה 288

 ועיפוהש ,םיזורחב םיקלח הששב םישרדמו דומלתהמ םילשמ

 דיגמ" ,םינותע ךרע ,ד״כרת—ך״רת תונשב בובל—הניו—בוגרטב
 ."קחצי יבכוכ״ו "הנשמ

 .16 ןוילג הינש הגש םש 289

 .םירצמל אבוהו םילשורי דושמ הדפנ רפסה ,דוש ישוריפ ,בהנ ל״צ 290

 ."םילשורי" םש לע תסנכ תיב היה םירצמב 291

 ."הבוצ םרא רתכ" ,דמחנ .מ לש קתעהה יפל םייחיראב תומלשהה 292

 אלו רכמי אל ונכשממ רוראו ורכומ רוראו ובנוג רוראו
 ."דעו םלועל לאגי

 ונכתמש ,םסרופמה ךוראה ןופולוקה אצמנ רפסה ףוסב
 ך״נתה לכ תא הליחתמ ףיקה םירפוס ןוקתהיש ׳ןידמל ונא
 אנברו אנרמ (רא) ריהמה רפוסה ידיב בתכנו (םירפס ד״כ)
 םשורו ןדקנה םלוא ,293 [אעאיוב ןבכ עדונה] ...המלש
 םירפוסה ןודא ׳ןובנה םכחה לודגה דמלמה" היה הרוסמה
 ¬פמב ןיבמה וישעמב רידאה םידמלמה שארו םימכחה יבאו
 .294 ״רשא בר רמ ןב ןרהא 'ר רמ ויתורודב דיחיה וילע

 אנברו אנרמ ריבאה רידאה לודגה רשה" ידי לע שכרנ רפסה
 הידעס ׳ר רמ ןב ,החמש ׳ר רמ ןב ,[הרצב] תנידממ לארשי
 שדוקה ריע םילשוריל׳" ותוא שידקהש "םירפא ׳ר רמ ןב
 רכמי אלש יאנתב ,"ןורושי תדע בקעי תלהק לארשי ערז לע
 רומשל םינמאנ םיספורטופא ינש הנימ םידקמה .לאגי אלו
 אישנה רדהו דוה תשודק תלודג דובכ תא" רקיה רפסה לע
 אישנה תשודק תלודג דובכ ינב והיקזחי אישנהו והישאי
 אצי אלש תנמ לע ,"זעוב אישנה ןב [ד]וד אישנה ןב המלש
 תובשומה לא" ותוא איצוהל םהילע םלוא ,םהידי תחתמ
 גחב תוצמה גחב םילגר השלשב שדוקה ריעבש תולהקהו
 לכמ שיא ץופחיש" הרקמב םגו "תוכוסה גחבו תועובשה
 תוארל הנשה תומי לכב םינברהמ הניבה ילעבמ לארשי ערז
 םעט וא ׳חותפ וא ,םותס וא רותס וא רסח וא רתי ירבד וב
 ןיזאיו עמשיש" ימ לבל תוכרבב רמגנ ןופולוקה ."םימעטהמ

 םלועל ורימי אלו ופילחי אלו ולאה םירבדה השעיו בישקיו
 .295 ״ו״אליב םימלוע ימלועלו

 םירטועמו םירוסמ ,םידקונמ םירפס ד״כב■ רבודמש תורמל
 ,דבלב הרות ישמוח השמח אקארקבש ספוטה ללכ ,םימעטב

 -לגה ידצב הרוסמה תוהגה םע קר ,םימעט אללו דוקנ אלל

 ח״ירת תנשב ןופולוקה ןכות םוסרפ םע .םהילושבו תונוי
 םיבר .די בתכה לש ואצומ לע חוכו ררועתה ,"דיגמה״ב
 ,זירפמ (ג״ב םתח) 296 גרבדלוג רעב דמולמה םג םהיניבו

 ןמ ויה םירפא ׳רו המלש ׳ר וינבש ,"אעאיוב יבר" יטרפ םש 293

 יקתעה האר ,תירישעה האמב הרוסמה ילעב םינדקנהו םירפוסה
 איטפיל ,קארטשו רעב תרודהמ םימעטה יקודקדב םינופולוק

 .אאאוח—\חו םידומע ט״לרת

 השמ ןב ןרהא ׳ר" תא הז י״כ דקנמל םיבשוח דוקנה ירקוח 294

 םיאורו "םימעטה יקודקד" ,ס תא םגי וילא םיסחימש ,"רשא ןב
 .(8, 193 דרגנינל י״כ תחיתפב) ״תלשלשה תירחא״ וב

 םג "השמ ןב" ותעדמ ףיסוהו ולש קתעהב "ןקית" ץיבוקריפ
 יכ םא ,וז הרעשה םייקמ בלח לש י״כב "ויתורודב דיחי" ראותה

 תוארנ ,החפשמ םשכ ,"רשא ןב" אלו "רשא בר רמ ןב" םילמה
 דחא אוה םג היהש השמ ׳ר ויבא םש רכזנ אל המל יכ ,תוהומת
 .281 הרעה ליעל האר .הרוסמה ילעבו םיהיגמ ,םירפוסה ילודגמ

 ."ןמאו ןמא םלועל ׳י ךורב" ת״ר 295

 ,לארשי תמכחב רקוח ,1799 תנשב יקלבוס זוחמב היסורב דלונ 296

 םש רטפנ ,זירפו ןילרבב לעפ ,תירבעל תיברעמ שרפמו קיתעמ
1884. 



 161 הלוגס ריע — אקארק :רלאיב בייל .ידוהי

 יגיצנ ,םיאישנה רקיעב ,ןופולוקב םירכזנה תומשהש וחיכוה
 .אב יארק רוקממ רפסה לכ ןכ םאו םה תיארקה הדעה

 ןגהל אציו םיחכותמה תונקסמ םע םילשה אל ח״ומ קיתעמה
 בתכ יפל ולש הרות רפס בתכ ולאכש דשחה ןמ א״מרה לע
 יבהואל ביבס ׳ה ךאלמ הנוח יכ" :רמוא אוהו יארק די
 איבמ ה״בקה ןיאו םהיכרד לכב םרמשל ויתווצמ ירמושלו

 ."םהידי לע הלקת
 וילא ונפש ׳םירקוחהו םידמולמה יגוהב םילג הכה חוכוה
 .ונכתו וראות לע ,םירפוס ןוקתה רבד לע תונוש תולאשב
 ובו 207 "דיגמה״ב וסיפדהש ,יולג בתכמב םהל הנע ח״ומ
 הנושמ ונלש תידוהי בתכב םש םיבותכ" תוהגההש :עידומ
 ¬ושא בתכב ןוקתה ףוגבש בתכמהו י״שר בתככ המדנ ,טעמ

 תאירק ךרד לע אוה םא רכינ אל כ״עו דוקנ ונניאו אוה תיר
 רקנו אוהה ןוקתה ףוסב םש כ״שמו 'לתפנ ןב וא רשא ןב
 ¬ותכו םיאיבנ לע הנווכה.ילוא רכו ביטיה ראב ותוא רסמו
 םירפס ד״כ לש םלשה 208 ףחצמה הזב בותככ ,דבל םיב
 ,וילע ונטפשמ ץורחל ונידי לאל ןיאו וניאר אל ויתותואו
 (ינימש) ,ויחא ןימינב (שגיו) המש• אצמנ רתיו רסח רבדבו

 ומע תובר תוהגהו 200 א״ב ד״ע םיאלמ םהינש ,וילע לופי
 ביבסו וריהצי ויתורוש ןיב תוחותפו תומותס ,ביתכו ירקב
 םירפוס ןוקת פ״ע םבורו םהירבע ינשמ ונחי ויתונוילגל
 םכנוצר קיפה ןעמל יתבתכ .גארפו (ז בעלחמ ילוא) םעלחמ
 ,לאה םירבדה לב לע ידי תינש ףפונא דעומ חקא יכ ה״יאו

 הארתתו הלגתו םקדצ׳ הגנכ אצי דע ונבלתיו וררבתי ןעמל
 .300 ״,ךלס יתצפח תאזב יכ תמאה

 ירקוח יגוחב .הבר תונינעתה וררוע תויח־ןמסיו לש וירבד
 .הז רקחמ חטשב םיבר םימוסרפ ועיפוה זאמו תוינומדקה

 לע ,301 ״ריפס ןבא״ םשב עודיה ,ריפס בקעי רקוחה־עסונה
 ןתינ אל םלוא ,הבוצ םרא דע עיגה ׳ולש תועסמה רפס םש
 בקעי יזנכשא בר תרזעב קר ,הרותה רתכ לא תשגל ול
 ¬רנכ ,ושענש תואחסונ יתשב ןופולוקה קתעה לבק 302 באז

 הסינ ותא רשקבו וירחא .תושרב אלש אבחהבו ןוזפחב ,הא
 םשב עודיה ,303 ץיבוקריפ לאומש ןב םהרבא יארקה םג

 .5)4 ח״ירת דיגמה 297

 .הליגמב אל רפס תרוצב םיכורכ םיבתכל ,תיברעב חנומ 298

 .*רשא ןב ךרד לע" ת״ר 299

 .54 ח״ירת דיגמה 800

 תפצב בשי ,(1822) ב״פקת תנשב אנליוו דיל ינימשואב דלונ 301

 .הילרטסואו ודוה ,ברע תונידמב י״א חילשכ רייסו םילשוריבו

 ייח חרואו םיקיתע די יבתכ לע ,םירקחמו תומושר םסריפ אוה

 תאצוהב ו״כרת ,קילב אצי ,א״ח ,"ריפס ןבא" ורפס .םידוהיה

 .ו״מרת םילשוריב רטפנ .ד״לרת ץניימב ב״חו• םימדרנ יציקמ

 .ופק דומע ב״ה דיפס ןבא 302

 הדעכ ותדע הרכוה היסור תלשממ ינפל ותולדתשהבש ,יארק םכח 303

 ץלהאוו־קצולב דלונ .תויוכז ןויוש הלבקו םידוהיה ןמ תדרפנ
 ןרכב .י םג האד ויפויז רבדב .1875 םירקב רטפנו 1785 תנשב

 .טסק—חסק ,"ל״דש םע תולדתשא"

 אוה םגו ,התלצה אללו הרותה רתכל עיגהל ,"ף״שר ןבא"
 .םישמשה דחא ידימ שדח קתעה ,ףסכ תנתמ תרומת ,גישה

 תא הניש ,ןופלוקה תא "ןקת" ,םיפויזב וכרדכ ץיבוקריפ
 ידיב בתכנ רפסהש "חיכוהל" ידכ ,תומוקמ המכב ונושל
 ןב המלש" ינברה רפוסה םש תא קחמ■ ךכ םשל ,יארק
 המלש" ןומדקה יארקה םכחה םש ומוקמב בתכו "אעאיוב
 הנטק תרבוח קשמדב העיפוה ג״צרת תנשב .304 ״םחורי ןב
 דמחנ ריאמ תאמ "הבוצ םרא רתכ" םשב ,(80 םידומע ד״י)
 ויניע ומב ותוא האר אוהש ,הרותה רתכ לע רקחמ הבו
 הכזש ןורחאה .םאולמב ןופולוקהו תורעהה תא ונממ קיתעהו
 ונממ תושעלו ,קשמד תלהק תושרב ,די בתכה לא עיגהל
 ¬וריב תירבעה הטיסרבינואה חילש היה ,תורצק תומושר

 הנידמה תזרכה ירחא .ל״ז וטוסאק .ד .מ ׳פור© ,םילש
 ¬וריל העומשה העיגהו םידוהיה דגנ הירוסב תוערפה וליחתה

 בלאחבש קיתעה תסנכה תיבב הצרפש הקילד לע םילש
 דחא ,הז י״כ ןדבא .רקיה רתכה תלצהל הוקת הספא טעמכו
 ןיאש הדמחה רצוא" אוהש ,לארשי תמכח לש דוסיה יסכנמ
 ףלא ינפלמ דרשש ,(הטישה תפלחומ ,ץבעי) "ורקיל ךרע
 םלוא ,305 לארשי ירקוח לש םהיתובל תא רעצ אלימ ,הנש
 וחילצה הירוס ידוהיו םנ הרקש ,תועומש ועיגה ןמז רחאל
 קלחה הלגתנ תעכ .ןוילכה ןמ ונממ םיקלח וא ולוכ ליצהל
 ¬חאה ,םינושארה םיאיבנה ירפס תא ףיקמה רתכה ןמ לודגה
 דע אובת יכ תשרפמ הרותה ןמ קלח םגו םיבותכהו םינור
 ¬ולוקה םע דחי ופוסבו ותלחתהבש תורעהה םלוא ,ףוסה

 םוקמב רתכה לש הז קלח תעכ אצמנ ונרשאל .ומלענ ןופ
 הרות לידגהל וב שמתשהל ולכוי לארשי ירקוחו חוטב

 .הרידאהלו
 י״שהזעב קתענ" אקארקבש די בתכ תחיתפב םילמה ןמ
 ,"י״שר בתכל תומוד" תויתואב תובותכה "...םכחמ ןקתנו
 לבחו א״מרה ליבשב דחוימב השענ קתעההש קיסהל שי

 .ותוא חנעפל חילצה אל ח״ומו שטשוט קיתעמה םכחה םשש
 אוהש ,ותרטמלו ותעשל השענ■ קתעההש היארל תאז םג
 ¬כהו םיאיבנה תא אלו דבלב הרות ישמוח השמח תא ללכ

 םשלש ןויכ ,םימעט אללו דוקנ אלל המצע הרותה םגו םיבות
 "ןקתנ" הלמה םג .םהב ךרוצ היה אל הרות רפס תביתכ

 רחא ךרוצל אלו םירפס ןוקת םשל ןכוה רפסהש החיכומ
 וקלחב קר ןופולוקה תא רפוסה קיתעה םג ךכ םושמו
 תאזש ,רשא ןב ןרהא ידי לע טסקטה תהגה לע דיעמה
 די בתכה לש וסוחי תא עובקל הרטמה רקיע ,דתיה
 קלחה תאו הרותה םויס לע הרעהה תא קיתעה אלו

 .םיבותכהו םיאיבנה ירפסל סחיתמה
 ׳הל שדוק" אקסיפה לע הנווכב גלד קיתעמהש חינהל שי
 ןרמ תעד לע תאזו ,בלאח י״כב םיימעפ העיפומה ,"רכו

 האר ,ןואג הידעס ׳ר לש תקולחמה •לעבמ םיחורי ןב ןומלש אוה 304

 היה םנמאה" רמאמב ןתוד .א םגו 15 דומע םיחפסנב רקסניפ

 .גנש ׳םע ,אמ ררב "יניס״ב ״? יארק רשא ןב

 .ח״שת תבט ׳ה ץראה האר 305
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 ידיב בתכנ ירוקמה רפסהש עדי קפס ילבש ,ףסוי תיבה
 לש תולעב לע קר תודיעמ תושדקההו ,ינבר רפוס

 .306 םיארק

 לש תורשפא אלל רשא ,ןושארה םג היה תויח־ןמסיו
 הנקסמל עיגה הרעשהו ןויגה ךותמ קר אלא ,ידוסי רקחמ
 ידימ ,וילע וכמתסה א״מרהו ם״במרהש ,םירפוס ןוקתהש
 תושרב י״כה היה תמיוסמ הפוקתב יכ םא ,אצי ינבר רפוס
 ,ם״במרהש ,החנהה תא ללש אוה .שדוק וב וגהנש ,םיארקה
 ¬מנש א״מרהו ןדקנה לאו רפוסה לא ןמזב בורק רתוי היהש

 השעמל הכלה תורוהל ,הגגשב וליפא ,ולשכנ ,וירחא ךש
 ותוא תולעהל וסינ םינוש םירקוחש ןויער ,םיארק תעד לע
 308 יחרפה השמ ןב ירותשא אפורה ,םנמא .307 םינש ירחא

 ץראב םידוהיה ןיב םיצופנ ויה הרשע שלשה האמבש ,דיעמ
 ,םירפוס םיקודצ לש םתביתכמ םיאנ םירפס הברה" לארשי

 ,ןויעלו דומלל םהב ושמתשהש ,"םיבותכו םיאיבנ הרותב
 םויהכ .309 הרות רפס יכרצל םהב שמתשהלמ וענמנ לבא
 .3!0אקארקמ תויח־ןמסיו קדצש םידומ םירקוחה לש םבור בור

 ביתכ ייוניש

 רפסב ביתכ־ייוניש ד״י תויח־ןמסיו הנמ ליעל ונרכזהש יפכ
 דגנ םייוניש ד״י םיאצמנ" :רמוא אוהו א״מרה לש הרותה
 תעד יפל םיבתכנה ולא תוצראב■ לארשי תולהקב ת״ס לכ
 ןוקתה) ס״תה לעב וכשמנ הלבקה יפכו הרות רוא לעב
 רפסה) בקעי תלחנ לעב תטיש ירחא ל״ז ונברו (םירפוס

 םג ובתכי תאזה הטישה יפ לע יכ יתעמשו ,(ונניאו יתשקב
 ."םהירפס תא םידרפסה

 :ןלהלדכ םה םייונישה

 א״מרה לש ת״הסב ונלש םירפסב

 .א גי ,ד תישארב אשנמ ינוע לודג ו רסח אלמ ,אושנמ

 .ב אי ,ז חנ תניעמ לכ ועקבנ ו רסח אלמ ,תוניעמ

 .ג טכ ,ט חנ חנ ימי לכ ויהיו ו אלמ רסח ,יהיו
 .ד וט ,ול חלשיו ןמות ףולא דויב אל זוב דויב ןמ*ת■

 .ה בכ ,טל בשיו םירוסאה לכ תא דויב אל זוב דויב םיריסאה

 .ו די ,אמ ץקמ רובה ןמ והצריו דוי רסח אלמ ,והציריו
 .ז ו ,ומ שגיו םהנקמ תא וחקיו דוי רסח אלמ ,םהינקמ

 .ח ט ,י אב וננקזבו דוי רסח אלמ ,ונינקזבו י

 *ט וכ ,חכ הוצת דסאה רבע לא ׳ו רסח אלמ ,דופאה

 יר וט ,טכ הוצת ןורהא וכמסו ׳ו אלמ רסח ,ןרהא

 תושדקהב תודושחה תוקיחמה לע (5■ דומע) דמחנ .מ תורעה האר 306
 ןה תורחואמ תושדקההש ,ץרג ירבדל היארו ךמס ןאכמ ןיאו ולא

 .הרשע ששה האמה ירחא ופסוותנו

 58 ׳מע ,1^1,1£;17.111 1111• 11. י0?155. <1. )11110111111115 181711 ץרג 30(7

 .אש דומע םש יניס ,ןתוד .א האדו

 ,ריכמ ןב י״רו ש״ארה דימלת ,לאזושי ץראל ןושארה ףרגופוטה 308

 שלשה האמה ףוסב ,(דרפס שובכב) הילטיאבש ץנרולפב דלונ
 .?1014 חרפ ,יחרפ םשה ןאכמו ,הרשע

 .בי דומע ,ה קרפ ,א״ירת ןילרב ,חרפו רותפכ 309

 .םש יניס ,ןתוד .א לש ורמאמ האר 310

 ונלש םירפסב א״מרה לש ת",דסב

 אלמ ,תומשב ׳ו רסח תמשב ובקנ זי ,א רבדמב .אי
 תחא דוי ,ןואריו דוי אלמ ןוארייו ועמשי בי .גי האר .בי

 אהב ,הכד ■ה תרומת ףלאב אכד עוצפ ב .גכ אצת .גי
 רסח ,אלה ׳ו אלמ םמכ אוה אולה דל .בל וניזאה .יי

 ל״צ ת״א תטישל ,תחא המיתסב קלוחמו" ףיסומ! ח״ומ
 לצא אראו ׳פב אצמנ םשו דומחת אל לצא ורתי תשרפ
 ׳פ ןהיגגל םיקובד וב םיאצמנש ןיפוק ׳בב ןכו םיעדרפצה ולעי

 ."םידוקפה אשנ ׳סבו םהימקב אשת

 :םייונישל עגונב םינויצ־תורעה רפסמ■ ירהו

 ;אשנמ (א

 םיזנכשאה םירפוסה םיגהונ ןכו" ׳ו אלמ דרפס ירפסב
 3נ2ה״5רה ,"אלמו תיל" רסמנ 311 יללהב םג 310א ״םיקהבומה

 י״כב םלוא 313 הרות רוא תעד ןכו ״ףלאו וו אלמ״ שיגדמ
 ¬מל רפס תירקב םג ,314 ימלשוריה םשבו ארזעל םחוימה

 הרוסמב תחא אסריג .רסח םינוש הרוסמ ירפסבו 315 יריא
 ןכו גרובצניג ,317 דרגנינל י״כ םג 316 ״רסחו תיל״ הנטק

 .318 רסח תולולח תויתוא ך״נתב

 .תניעמ <ב

 םיזנכשאה םירפוסה םג ,תועדה ובר וז הלמ תביתכב
 ,אלמ יללה רפסב ,רסח שיו אלמ םיבתוכש שי ,םיקלוחמ

 ¬יפ ,"רסח רסח ,אלמ אלמ" :ןמיס ןתנ ה״מרה .הרות רואב ןכו
 ורסחשפו אלמ םיבתוכ םיאלמ ויה תוניעמהש קוספב ושור
 רמאנ הנטק הרוסמב .(יש תחנמ) רסח םיבתוכ (׳ב ׳ח ןלהל)
 ימלשורי קתעהב םלוא ."הלסופל ןיא רסח אצמנ םאו אלמ"

 רוא םע ספדנ ,אנליזומ לאירזע ר״ב והילאל "והילאמ בתכמ" א310
 .ח״צת גרובמוה ,הרות

 םישרשב ק״דר האר ,דוקנ ינוקת םג ללוכה קיתע הרוסמ רפס 311
 "רפס תירק" םג האר ."אליטלוטב רשא ילאלה רפס" םוש ךרע

 ."ןקזה ללהל עודיה רפס" ׳ח ףד יריאמל

 "הרותל גיס תרוסמ" רפס רבח ,יולה םודרוט ר״ב ריאמ ונבר 312

 .י״קח ,יצניריפ .רתיו רסח לע

 ,ונזנול יד םחנמ ׳רל אלמו רסח ,תומותסו תוחותפ לע רפס 313
 .ט״ית םדרטסמא

 קיודמה רפסה אוהש םיחינמו ,וילע ךמתסמ קדקדמה הנוי ׳ר 314

 ׳רל תרסמה תרסמ הארו .ם״במרה ינפל היהש רשא ןב היגהש
 .תוחול ירבש סרטנוקב רוחב והילא

 המלש ר״ב םחנמ ׳רל הרוסמל תוהגהו ת״ס תביתכ ינידב רפס 315
 ,ג״כרת רימזיאב ספדנו י״כב רמשנ (1249 תנשב דלונ) יריאמה

 ,םישמוחב אנבוד המלשל םירפוס ןוקתו ,והילאמ בתכמ האר 316

 .(הלולס ךרד) ב״פקת אדרויפ
 םולצת .(8, 194 ,(1010) ע״שת םיפלא ׳ד תנשמ די בתכ ך״נת 317

 .םילשוריב תימואלה הירפסב

 ,רטטוה .א ידיב רדוסמ ,תולולח וספדנ םייוניכה תויתואש ,ך״נת 318

 ןלהל ,אינולק סופד יפל תואושהה .1603 אינולקו 1588 גרובמה
 ."ח״את"
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 הקחמנ ארזעל םחוימה רפסב ,םירצמ ירפסו יריאמה ןכ ,רסח
 רפסב בתכ 319 גארפמ רפוסדנל הנוי ׳ר ׳פמ.ד רפוסה .ו״אוה
 ץנימ י״רה עבקש ללכה ןינעמ .(הלולס ךרד)רסח ולש הרות
 אוהש אכיה אקודד ,ו״או אלמ ,תוניעמ" ולש טגה רדסב
 יתעמש ,אלמ דמוע אוהשכ לבא רסח םוהת תניעמ ןוגכ קובד

 .רסח ח״אתו ,גרובצניג ,ל״יכ ,320 ׳ך״ז גלפומ ןקיידמ

 :ויהיו (ג
 איצוהל ןיא ויהיו אצמנ םאו" יהיו רסמנ הנטק תרסמב
 קתעה .(חנ ,ךמל ,ךונח) ך״לח ןמיס ,הנקתל שי לבא תרחא
 רסח הרות רוא ןכ (יש תחנמ) רסח ארזעל סחוימהו יללה
 רבע יריאמה ,עירכה אלו תועדה יתש איבה ה״מרה .(םש)
 בברתשנ ןכ יכ" ףיסומו רסח ,רפוסדנל הנוי ׳ר ,הקיתשב
 םלקנוא םוגרת ,םלוא .(והילאמ בתכמ) "גהנמה טשפתנו
 תנשמ ףלק י״כ ןכ ,ויהיו ונייה ,320* ״ווהו״ לאיזע ןב ןתנויו

 ח״אתו ,דרגנינל י״כ ,גרובצניג ,(והילאמ בתכמ) אלמ ,ט״מר
 .אלמ ויהיו

 :ןמות (ד
 לכש שוריפה ,"א״מב אלמ ׳לוכ" רסמנ "־םטק הרוסמב
 ינמתה זפילא איהו תחא דבלמ תואלמ ןמית םשמ םילמה
 ,"ד״ויב ירקו כ״בו" הפיסומ תרסמה םלוא ,(א ,בכ בויא)

 ךכו .ירקו ביתכ לש ךרדב ו״אוב ןמות וסרגש הארנ הזמ
 הרות רוא םלוא .ח״אתב םג ןכו תוטשפב ןהב תחנמב

 .דרגנינל י״כו גרובצניג םג ןכ ,ד״ויב ה״מרהו

 :םירוסאה (ה
 יתש הרוסמב ,ביתכו ירק רבדב תועד יקולח ןאכ םג
 יריאמהו ה״מרה ,ביתכו ירקל דדצמ ןהכ תחנמ ,תואחסונ
 ־ניגו דרגנינל י״כ םג ןכ ,ביתכו ירק ןאכ ןיאש העדל םיטונ

 .ירקו ו״אוב ח״את ,דויב גרובצ

 :והצריו (ו
 יריאמה םג ןכ ,"ו״או רסחו ד״וי אלמ" הנטק הרסמב
 רוסמ הלודג ארקמב םלוא ,ל״יכו גרובצניג םג ,ה״מרהו
 ,"ואו רסח" קר שיגדמ ץקמ רהזבו (ש״מ) "רסחד רסחו תיל"

 אד והיא ןאמו" דיחי ןושלל םיברה ןושל תא תונשל ידכ
 ךשמהב םלוא ,"ה״בק רב חתפו רסאד ןאמ תילד ןיגב ה״בק
 רתעי קוספל "והצריו" הלמה תא רהוזה ךימסמ שוריפה
 ."דסחד אטוח הילע ךישמאד" (ג״ל בויא) והצריו הולא לא

 .ד״וי רסח ח״את ןכו ד״וי רסח םג םרוגש רעשל רשפאו

 ,(1713—1678)גארפמ רפוסדנל רזעלא ר״ב הנוי יבר לבוקמה ברה 319

 לע םירפס המכ רבח .הרות ירפס תביתכבו הרוסמב החמומ

 יבר ,(ו״לקת גארפ) הקדצ ליעמ ת״וש רפס םגו ולא םיאשונ

 "והילאמ בתכמ" רפס רבחמה לעב הנלי־חמ לאירזע ר״ב והילא

 .ודימלת היה
 דק ׳יס (ג״יש היציניו) האוודפ ם״רהמו ץנומ י״רהומ ת/׳וש 320

 .המ דומע

 .םשרנ אל םירפוס תחפסמ ׳םב 320*

 :םהנקמ (ז
 לעב .ה״מההו יריאמה ,יללה םג ןכ ,אלמ הנטק הרסמ
 ל״יכו גרובצניג םג ,אלמל הטונו תועדה לכ טטצמ הרות רוא

 .רסח ח״את קר .אלמ

 :וננקזב (ח

 ,"ןינונ ׳ב ןיב ׳י אלמ" ההגהבו (רסח)׳ח (תיל)׳ל ,הרוסמב
 גרובצניג םג ,אלמ ,םיימלשורי םירפסבו ה״מרה ,יללה םג
 תחנמ םג ,321 חתפמ םשב ןשי םירפוס ןוקת קר .אלמ ל״יכו
 .רסח ,ח״את (ש״מ) עירכה אלו קפתסמ יריאמה .רסח ,ןהכ

 :דפאה (ט
 אחסונ שי םנמא .אלמ ,הרוסמהו הרות רוא ,ה״מרה
 ל״יב ,גרובצניג (אנבוד .טל ס״תו ש״מ) רסח הרסמב תרחא

 .רסח םלוכ ח״אתו

 :ןורהא (י
 ותושעל ןקתל ךירצ אלמ בתכנהו רסח ןיד םג" הדסמב
 ,הרות רוא ןכו "רסח הרותה לכב ןרהא" ה״מרה ,"רסח

 םלוכ ח״אתו ל״יכ ,גרובצניג םג ,רסח ןושש ןמשו יריאמה
 ןב ,ונאפמ הירזע םחנמ םהיניבו םימכח ילודג םלוא ,רסח
 השעמל גוהנל ךיא ולאשנשכ לאווארס .ל .יו יתפרצ ןויצ
 דחא לכ יכ ,דיבע רמכ דיבעדו דיבע רמכ דיבעד" ובישה
 םהב ואצמנש םינשי םירפס ואצמנ יכ ,ךומסל המ לע ול שי
 ,ןהכ תחנמ םג ,(הרותל גיס תרסמ ׳סל המלשה) "אלמ

 .322 אלמ

 :תמשב (אי
 ¬פסהו םימכחה ילודג ןיב יתיאר המוצעו הלודג תקולחמ"

 ,(ש״מ) "אלמ וא רסח בותכל םא תוינומדק םינשמ םיר

 יללה ,הרות רוא ,יריאמה ,םיימלשורי םירפס ,הרוסמה
 ה״מרה .אלמ םלוכ ח״אתו ל״יכ גרובצניג םג ,אלמ ,ןומדקו
 ,ילבב רפס םלוא ,אלמל ףרטצה ףוסבלו הליחתמ קפתסנ
 .רסח תויחא יתשו ןושש ןמש ,היבוט יברד אתרטוז אתקיספ

 :ןואריו (בי
 ןיאריי .ןידוי יתשב אצמ ילוא ,"ד״וי אלמ" םשר ח״ומ
 הרוסמב .סופד תועט תויהל הארנ ן״ונה ינפל ד״ויב
 םלוא ,דוי דחב ח״אתו ל״יכ ,גרובצניג ,"דוי דחב" רסמנ
 דיתע־רכז תרוצב ארי שרושמ ך״נתב םילמה לש ןבור בור

 .ןידוי יתשב ןה

 יול ׳ר תבח (׳סמ םושר םימעפל) הרוסמ לע ןומדק רפס 321

 ארזע ןבא לש םינזאמל המדקה האר ,הטסוקרס ריעמ ידרפסה

 .מ תוא תוחול ירבש רעש ,רוחבל ,תרוסמה תרוסמו

 יבר קידצה ברה םשב אלפנ ןויער בלשל םוקמ ןאכ שי 322

 יולימהש רמאש ,בונשמאמ ר״ומודא ,ל״צז שילאק םולש ןועמש
 תורוהל ,"תי־ב דמ־ל" — ״דימת״ תויתוא ןה ״בל״ תויתואל
 יולמה רפסמ ."וקספ זא עגרל וקספי ו״ח םא אבלו יאקיפדד"

 .(486) ״דימת בל״ רפסמכ (486)ןו־נ שי־ר ידז ףל־א ״ןרהא״ לש

 ."דימת ובל לע ויהה" וב רמאנש ,אלמ ןורהאל ךמס ןאכמ
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 :אכד (גי
 ערכוה אלו וז הלמל סחיב ולעוה תומשו תובר תועד
 יתכדנו יתוגופנ" ורבסה תא חתופ יש תחנמ לעב .תיפוס
 וא ףלאב אכד בותכ םא רבד ףעי תא תועל תעדל דאמ דע
 ריאמ ,יללה קתעה ."יל דיגמ ןיאו םירפוסה לא לאשאו אהב
 הרות רוא .אהב 323 םחנמ תרבחמ םג ,אהב ה״מרהו ביתנ
 םלוא .הקיתשב רבוע יריאמה .ערכה אלל תועדה יתש איבמ
 ,ףלאב דימת 320 אתפסותו 325 ימלשוריו 324 ילבב הנשמב
 ,ףלאב םישרשה רפסב ק״דרה ,327 ףלאב ע״ושהו ם״במרה םג

 יש תחנמ לעב .ףלאב ח״אתו■ ל״יכ ,וטוסאק ך״נת ,גרובצניג
 חור תויחהל ריאל ךשחמ םישי חור יאכד עישומה" םייסמ

 ."ןמא םיאכדנ בלו םילפש

 :אולה (די
 רוא ,ה״מרה ."ןיד לע אתגולפו םיאלמ ג״י" רסמנ הרוסמב
 ,תואחסונה יתש איבמ גרובצניג ,רסח וטוסאקו ל״יכ ,הרות

 .אלמ ח״את קרו רסח ,בלאחמ "הרות רתכ"
 השרפ ברה םתס ליעל םישרופמה ביתכ ייוניש דבלמ
 לבוקמה םוקמב אלש (םיעדרפצה ולעי) טכ ,ז תומשב תחא
 תשרפב תורבדה תרשעב תחא המותס לטיבו ונלש םירפסב
 ¬יבקו תוישרפה לש הנוכנ הקולח■ .(ינשה דומחת אל)ורתי

 םינוידל אשונ השמש ,תוחותפו תומותס ,תורודס םתע
 שובש אצמ ם״במרה .םדק ימימ ויה םיבורמ תועדה יקולחו
 לש ורפס לע ךכ םושמ ךמסו ,327.״םירבדה ולאב״ לודג
 ירחא םג םלוא .םירצמבו םילשוריב לבוקמ היהש רשא ןב
 דוע ,תחאל תחא ןתוא הנמו תוישרפה תא רדיס ם״במרהש
 ועירכה" םיקיתעמהש תונוש תואחסונב םירפס םיצופנ ויה
 הבושתב רסומ ם״במרה לש ונב םהרבא יבר .328 ״םתעדמ
 יכ םא רמוא אוהו "םירפוסה ןיב םיקולח הברה שיש"
 "הבהא רפסב רובחב אוהש יפכ רבדה תא קדקדל ןוכנה"

 ךרדמ םייוניש וב ואצמנ םא הרות רפס לוספל ןיא תאז לכב
 איהש ומיכסה םירחאה םירפסה לכש" םירקמב אלא וז
 קוליח וב שיש,, תועד יקולחב לטומה רבד לבא "המותס
 א״מרה םג ."הלוספ איהש קוספל לכונ אל םירפוסה ןיב
 וירבד יפל הבותכ הניאש ת״ס אצמנ םא" הכלהל קסופ
 תורבס םהל שיש םילודג שי יכ ,הלספל ןיא (ם״במרה לש)

 .329 ״תורחא

 .64 דומע יקסבופיליפ לש הרודהמ 323

 .א״ע ׳ע תומבי 324

 .א״ה ח״פ םש 325

 .ג״פ אי קרפ 326

 לש ויתורעהו תורוקמב ׳ה ןמיס ז״עהבא םיקסופה רצוא האר 327

 .ןורחא סרטנוקב ןיוז .י .ש ברה
 ."רשא ןב תאירק" לע ובמסש ,םירחאו יחמק לש ויוסב תמועל 327*

 י״כ לש ההגה יפל ,ב״ח ינש רמאמ יריאמל רפס תירק האר 328

 .ןובית ןבא ש״רה ידיב היהש קייודמ ם״במרד
 ץנימ י״רהמ ת״וש םג הארו .ב ףיעס הער ׳יס ת״ס תובלה ד״וי 329

 הערפה ןיא א״מרה ת״ושב .רשא ןב תועיבק ןינעב ׳ח 'יס

 .תורוקמב םיקוליחה םה םיבר ולא תומותסל עגונב םג
 ,יולה ז״ר ידיב היהש ם״במרה י״כ ,ה״מרה ,יריאמה יפל
 הגוי ׳ר לש ורפסב םגו ,חרזמה תוצראו םיימלשורי י״ב
 דע ,ךיבא תא דבכמ לחה ,תורבדה תרשעב ןנשי רפוסדנל
 לבקתנ ךכו המותס ןיא אראו תשרפבו תומותס עבש ,ףוסה
 הנמנ 329• םירחא םיקיתע ם״במר ירפסב םלוא .ונלש םירפסב
 השרפ התואב תומותסה שלש ץב אראו תשרפב המותסה
 דוסי לע הכלהל ךכ עבוקו ם״במרב היגמ הנשמ ףסכ לעבו

 .330 ר׳אשיא סופד ך״נת

 ןהילגרב תוקובד ןיפוק יתש ואצמנ א״מרה לש ורפסב■
 .(ב,ז ׳מב)םידקפה הלמבו (הכ ,בל ׳מש)םהימקב הלמב ,ןהיגגל
 רסמנ 331 הקיתע הרוסמב .תונוש תועד ועבוה הז רבדב םג
 רמוא 332 ןייטש קיזייא ׳ר ,״ןיניז אלו ןיקובד ץפוק ׳ב״
 יגאת רפסב תרכזנו "שיא יפמ שיא הלבק" איה תאז הרוצש
 ורפסב םלוא .(ש״מ) הרות רוא לעב תעד םג ןכו ןומדק
 הרותה רפסב ןכו ט״וי תופסות לעב לשו גארפמ ל״רהמ לש
 גרבנטורמ ם״רהמל םחוימה ,(אזימרוו) סמראוובש םסרופמה
 .תוקובד ובתכנ אל גארפמ רפוסדנל הגוי ׳ר לש רפסב םגו

 םיגהונ ויה ,תועדה לכ תבוח ידי תאצל ידכ ,םיבר םירפוס
 עוגנל ילבמ הלעמ יפלכ לגרה תא ךיראהלו ףוקה גגב טטחל
 ףוקה לגר ןיב חוורה תא טעמל וגהנש שיו ,ומצע גגב

 .333 הגגל

 יפל ורפס בתכ אל א״מרהש ,רעשל רשפא רומאה ןמ
 ¬כהו םינוש תורוקמב קדב אלא ,תחא תמיוסמ המגוד
 גוהנל הבוחה תא םירחא לע ליטהל ילבמ תועדה ןיב עיר
 ריאשה אוה .הז ןיגעב ויתוערכה תא לבקלו והומכ השעמל
 .םתכאלמב םיקסועה םיחמומ םירפוסל הביתכה תרוסמ תא

 ,תפצמ לבקש םירפוסה ןוקת ירחא דימת ךשמנ אל א״מרה

 אלמ הבותכה ,וניזאה תרישבש ׳334 ״אולה״ הלמה ךכל תודע
 תוושהלו קודבל םויהכ רשפאש הדיחיה הלמה איהש ,ואו■
 שי תאז תמועל .רסח הבותכ ובש ,בלאחמ הרותה רתכ םע
 רדס יפל גהנ תוחותפהו תומותסה ןינעבש חינהל דוסי

 אנכש ד״ב לארשי ׳ד לש איה הכ ׳יס הבושתהו .ת״ס ינידב
 ,זל /יס ל״שר ת״וש םג האר ,א״מרה לש אלו

 : תוישרפה רדסב ,הרות רפס תוכלה מ״ר ימור סופד ם״במרב 329*

 בקעי בש ת״וש םג הארו /׳שש ןהו תומותס ןלוכ דומחת אל"
 בור פ״ע ןקתל" בלר ׳יס ן״במרל תוסחוימה ת״ושו חנ ׳יס

 /׳םישרדמ וא הרוסמ פ״ע אלו םידפסה

 םע 1490 תנשב הרות ישמוח השמח וספדנ םש ,דרפסב 330
 .הז ך״נת לע םימעפ המכ ךמתסמ י״בה .םלקנוא םוגרתו י״שר

 ,ד״כרת ,רבונה ,ףרודסנרס ר״ד תרודהמ "הלכאו הלכא" רפסב 331*

 .161 ׳יס 111 דומע

 ג״מסל ורואב האר ,(1495) ה״נר רטפנ ,זנכשא ילודגמ דחא 332
 .ת״ס ׳כלהי

 ,ומקו כק ׳יס ש״בירה ת״וש םג ,חצו אע ׳יס ק״ירהמ ת״וש האר 333

 .(אטשוק סופד) ב״ע ,חי ןושאר תיב ,ק״דר ת״ושו
 .דל ,בל םירבד 334
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 תשרפב אקסיפה ןינעב ףסוי תיבה ןרמ לש ותודעכ ,ם״במרה
 .אראו

 הרותה רתכ לע ךמתסה ם״במרהש תורורב תוחכוה ןיא
 רמוא אוהש ומכ ,אלמו רסחל עגונב םג רשא ןבל םחוימה
 רודסב אוה רבודמהו "ולא םירבדב" וילע ךמסש ,שרופמב
 ם״במרה יניעל .דיהש רפסהש ,הארנ .דבלב תוישרפה

 רתכ תא רסמו דקנש ,רשא ןב ןרהא ידיב הגוה אל
 םתס רמוא ם״במרהש ןויכ ,בלאחב אצמנ רשא הרותה
 םינומשכ דלונש ,336 ןואג ןבא בוט םש יברו 336 ״רשא ןב״
 לע ךמסש ותמכסהמ לכה" בתוכ ם״במרה תריטפ ירחא הנש
 שמלבד םהרבא םג ."ןוויכ הפיו רשא ןב השמ רפס
 רש לש ודימלת ,(ג״פר .דיצניו) "םרבא הנקמ" ורפסב
 םיארוקה גהנמ■ קיזחה וב רשא ,רשא ןב השמ" ריעמ ,םולש
 לש םבור בורמ םנמאו ."הז וננמזב םנושל לע םיקדקדמהו
 רשא ןב השמש עבונ תואובמהו םיניפולוקה ,תושדקהה
 היה ןרהא ונבו םירפסה לש טסקטה תא בתכש רפוס היה
 וקלח ולא תועוצקמש םשכ ,הרוסמה ירבדל החמומו ןדקנ
 תפסונ החכוה:.ןאכמ .אעאיוב יבר ינב םירפאו המלש םהיניב
 ושענש םיקתעהה לכ אל .יארק היה אל רשא ןב השמש
 אצמנש ,דיה בתכב םגו םיקיודמ ויה ם״במרה לש ורפסמ
 ,וידי ומב וילע םתח ם״במרהש ,ןובת ןבא לאומש ׳ר ידיב
 רוקחלו רוזחל" ךרוצ היהש ,"םימתוסמ םירבד" ואצמנ
 םייונשה תא ןיבהל שי הז דוסי לע קרו 33? ״םהירחא שורדלו

 .ורפס ךותל א״מרה סינכהש

 לש חורה תורצוא תא הדימשה םיצאנה לש תינודזה דיה
 לכמ .םדק ימימ הל ויהש הידמחמ לכ לע ,אקארק תודהי
 תודועתה ,םיכמסמה לכמ ,ןורכזה ירפס לכמ ,תורודה יסקנפ
 1935 תנשב .דירש ראשנ אל םירקיה דיה יבתכמו תונקתהו

 ,ךרעה בר ירוטסיהה רמוחה לכ תא םלצל העצה ונילעה

 םייטרפ םישנא ידיב ,םינוש תודסומב רזופמ אצמנש
 לש בצמב היה רבכ רמוחה ןמ קלח .הלהקה רצואב םגו
 הירפסל וריבעהלו וליצהל רשפא היהו םימי בורמ תוררופתה
 ירבד יפדו רבדה עצוב אל ונרעצל ,םילשוריב תימואלה

 .ןוימטל וכלה ולא םימיה
 הלגתי דועש הוקת הצנצנ המחלמה תרעס הככשש ירחא
 םינוש םישנא םע םירבדב ונאב .ולאה םיפסואה ןמ קלח
 ידבועמ דחא שיאל דע ונעגהו ,םידוהי אל ,אקארק ישנאמ:
 ,א״מרה לש תסנכה תיבב עצובש דושל דע היהש ,תיריעה

 .ב״ח ׳ב רמאמ ,החפשמ םשכ ,רשא ׳ן סרוג יריאמ,ד 335

 לע ןגהל אציש ,דרפס דילי ,1330—1287 ,א״בשרה דימלת 336

 תוכלהל ויתוהגה האר ,"זוע לדגמ" רבהמ ,ויפיקתממ ם״במרה

 .,ח קרס ת״ס

 רפס תירק האר ,(ה״מרה) םודרוט ר״ב יולה ריאמ לש ובתכמב 837
 .ב״ח ינש רמאמ יריאמל

 ¬קיה םיגיראהו ףסכה ילכ ודדשנו םיזגראה וצרפנש העשב

 וא די בתכ לש ףד לכ דעב םילודג םימוכס ונעצה .םיר
 יפל .והתב ולע םיצמאמה לכ םלוא ,השודקה יצפחמ ץפח
 ירקי םיצפחה לכ תא םידדושה םהיניב וקלח דעה ירבד
 תועיריהו םיבתכה תאו אוהש לכ שומשל םייוארה וא ךרעה
 .םתוא ףוסאיש ימ אצמנ אלו ,וירבד יפל ׳וריקפה תולבה

 ¬בקה תיבבו תסנכה תיב רצחב רפעהו הפשאה ילגב ונטטח

 םג ׳ישפח טרופס שרגמל וקלחבו■ קושל וקלחב ךפהש תור
 .םולכ ונילג אל וננובאדלו ונשפח תואטורגה תומרע ןיב

 ןוקת םגו א״מרה לש הרותה רפס םג דובאל וכלה ךכ
 אקארק ילוצינ םיעדוי ילוא ׳קיתעה (הרותה רתכ) םירפוסה
 תודסומל ךכ לע ועידויו ולא ןורכז ידירש לש םאצמה לע

 .ונלש םיירובצה
 התוא יאמב .םיצאנה ידימ אקארק הררחוש ת945 ראוניב
 ¬מה ןמ ,םינשבכה שאמ םילצומ םידוא ורזח הנש

 לש הינשה תיצחמבו ׳םהב ואבחתהש רתסה תומוקממו תונח
 התולדתשהב .תוצעומה תירב יבחרמ םילוצנה ואב 1946 תנש
 ןילופ תלשממ הנתנ ,שדחמ הנגראתהש ,אקארק תלהק לש
 תיבל ותוא וכפהו תסנכה תיבל וסנכנש םיריידל יוניפ וצ
 טניו׳גה ,השרווב תולהקה דעו תרזעב רובצה ינקסע .םירוגמ
 ¬חהלו תיבה תא םקשל ושגנ םייטרפ םימרות תופתתשהבו

 .ז״שת תנש ףוסב הרמגנ הדובעה .ותומדקל וריז

 :רמאנ ובש זורכ דעוה איצוה הדובעה רמגל

 ה״ב
 א״מרה לש תסנכה תיב שדחמ ךנחנ ח״שת הנשה שארל
 בל ישנא .םויאה ירלטיהה ןברוחה ירחא ,בוקרקב ל״צז
 שדקמ תא רהטל לודגה דיקפתה תא םמצע לע וחקל שפנו
 רדהלו ללכשלו ץפשלו םייעה תא םשמ תונפלו הזה טעמה
 ידיל ונעגהו קיתעה ונונגסו ותרוצ יפל הזה תסנכה תיב תא
 שדחמ טאל טאל הלגתמ הזה תסנכה תיב לש םינפהש ,ךכ
 וחקלש םידוהיה םתואמ קלח יכ םאו .ותראפתו ורדה לכב
 םייתניב העמק העמק ואצי הזה שודקה לועה תא םמצע לע
 תמלשהב ןאכ ןיידע וראשנש םידוהיה םיכישממ ,לארשיל

 .וזה הלענהו השודקה הדובעה
 הנשויל הזה תסנכה תיב תראפת תרטע תא ריזחהל ידכו
 תורבק לעמ רפעה תא רענלו תולגלו ףושחלו ותוינוציחב םג
 ,ןימלעה תיב ביבסמש רדגה תא ללכשלו םישודקהו םינואגה

 ותחפשמו ל״צז א״מרה לש להואה .תפסונ הדובע השורד
 .רמגנו שדוח

 יארחא ואצומ יפ לע בוקארקל תוכיש ול שיש ידוהי לכ
 ביטיה דוע רכוז וזה ריעה ןב ידוהי לכו הזה שודקה םוקמל
 א״מרה לש אלוליהד אמויל ןילופ יוצק לכמ לארשי ינומה תא
 תולילה תא תולבל זא ויה םיליגר ,רמועב ג״לב ,ל״צז■

 .ןולל םוקמ ואצמ אלש ינפמ ריעה לש תוניגה תורדשב
 לכל ריכזהל הזה ארוקה לוק תא ונא םימסרפמ ןכבו
 רתאו רתא לכב היחרזאו בוקארק ישנאל דוחיבז םידוהיה
 םיקיתעה תויסנכה יתב לכב דיחיה תסנכה תיב אוה הזש
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 רבעש ארונה ןברוחה ירחא שדחהל הכזש ןילופ יבחר לכב
 .וילע

 וילע לטומ ןילופב ידוהי בושי םייקתי דוע לכ כ״ע רשא
 ¬כשב ךישמהלו וזה שדוקה תדובעמ תעד חיסהל אלש בוחה
 לע ודי לעש ןימלעה תיבבו ל״נה תסנכה תיבב לופיטו לול
 תרוק ואצמי םיעייסמהו םיכמותה ולא לכו .ל״צז א״מרה םש
 וכרבתי וז תוכזבו הוצמ הוצמ רכשו .דוצמ ישועל רוזעל חור

 .םהידי ישעמ לכב
 רוזעל םיאצמנ םהש הפיא בוקארק ידוהי לכ םישקבתמ

 .338 ״,דזה שודקה לעפמל םהיתובדנב
 ינפל תסנכה תיב ירעש וחתפנ ח״שת תנש הנשה שארב
 הבש ׳תוכוסה גחב המייקתה תיגיגחה החיתפהו אקארק ידוהי
 יגיצנ םהיניבו תורחא םירעמ םג ואבש םיחרוא ופתתשה
 קוספה טטוצ הכרבה ימואנמ דחאב .השרוומ תולהקה דעו
 ואר רשא םינקזה תובאה ישארו םיולהו םינהבהמ םיברו"
 לוקב םיכוב םהיניעב תיבה הז ודסיב ןושארה תיבה תא

 .339 ״לודג

 םהיתומצעש לארשי ילודגל ןורכזה תובצמ לש םבור בור
 ,וסרהנ הז תסנכ תיב ירוחאמש ,תורבקה תיבב תונומט
 ןורכזה ינבא ןיב .םיניינבב ועקשוה וא תובוחר ףוצרל ולצונ

 ונתא בשויה גרבתטש קחצי רמ ידימ יתלבק רמוחה תא 338

 ברה לש ותנוהכ תעב םהה םימיב הלהקה שאר היהש ,ץראב

 .אקארקב בוטרבל השנמ

 .בי ,ג ארזע 339

 ,א״מרה תחפשמ ירבק לש תובצמ תואצמנ ודרשנש תודיחיה

 םילמה תותורח הידדצ ינשמש ,ולש הקיתעה הבצמה ןהיניבו
 :ויתוארוהבו ותרותב לארשי יניע ריאמל חבש תרמואה

 ורודב לודגה ןואגה ,יברעמה רנ

 לארשי ןבא העור השמ ר״המ

 לארשי ינב רפסמל ל״ג םויב

 לארשימ דובכ הלג

 לארשי העור היה השמ

 לארשי םע ויטפשמו השע ׳ה תקדצ

 לארשיב הרות ץיברה

 לארשי יפלא תובברל םידימלת דימעה

 3*0 לארשיב השמכ םק אל השמ דעו השממ

 םשאהו תאטחה תרות תאזו

 לארשי ינב ינפל השמ םש רשא

 .ק״פל ב״לש תנש

 א״מרה ת״וש האר ,ל״שרה י״ע א״מרהל ןתינש םיראותה דחא 340

 .זס ׳יס



 אקארקב תידיסחה הניגנהו תודיסחה תודלותל
 תאמ

 ירושג .ש .מ

 התישארב תודיסחה .א

 ¬יתהו תיחרזמה היצילגב התוטשפתהו תודיסחה תעפוה

 םלואו ,תונברה דצמ הבר תודגנתה םש הררוע אל הנוכ
 לטוהו המ ןמזל התומדקתה• הרצענ אקארק לש הירעש דיל

 .םשל םג הרדחש דע ,השק ברקב דומעל הילע

 ¬יהק הללב ,אקארקב תודיסחה דוסי תנש ,ג״מקת תנשב

 ,שפנ םישמחו תואמ עשת ףלאמ רתוי אל תידוהיה התל

 ,םימש תאריו תונדמל לש המודק תרוסמ תלעב ריע וז .דתיה
 המייקש ,וז הקיתע הריב .וטיגה ינבאמ תחא לכ לע התרחנש
 לכל תפומ השמיששו ,םינוקיתה בהוא ׳ברעמה םע םירשק
 הכותב הרוכבה תוכז לעו ,דחוימב הבושח התיה ,הביבסה
 קבאמב ודמע םידיסחה .דחאכ םינקתמהו םידיסחה ומחלנ
 הכמת זאד תונוטלשה■ .תוחונ יתלב תוביסנבו השק
 ונמינ םיפדורה םעו םידיסחה לש "השדחה תכ״ה יפדורב
 להקה שאר לש ותוכמסש ,תעדל שיו .הליהקה ישאר םג
 ,ןידה־תיב לשו ארתאד־ארמה לש וזמ הלודג התיה אקארקב
 ודיב יכ ,הדבועה ףקותב םינש תורשע ססובמ היה ונוטלשו
 םעטמ זרכוהש םרחה תורמל ,םינברה תורשמ תקולח הנתינ
 להקה שאר .םינומלש ןתמ לע ז״מש תנשב תוצראה• ׳ד דעו
 ¬כב םיבייח ויה םלוכש ,תסחוימ החפשממ ,ףיקת םדא היה

 .םינלופה םיליצאהמ היפכהו תוצירעה ךרד תא דמלו ודוב

 וארינ ,םירצמ ילב ןוטלש טלשש ,הזה "וטיגה ךלמ" יניעב
 ¬תהש ,םינבר ץירעהל םיזיעמה ,םיאונש םידרומכ םידיסחה

 הז היה .ודי לע ונמתנ אלו ריעה ימוחתל ץוחמ וררוג
 .רתויב רומח "עשפ"

 ןועמש ׳ר■ הנמינ אקארקב ובשיש םינושארה םידיסחה םע
 ,לישה עשוהי םהרבא יבר תא ותודלי ימיב ריכהש ,סילטמ

 תא ריכזמ היה דימתו (ה״פקת—א״יקת) אטפא לש הבר
 ותעפוה וילע התשע רשא חכשנ יתלבהו ריבכה םשורה

 ¬אה שוביל ׳ר ויבאו ןועמש ׳ר .אטפאמ ברה לש תיתוכלמה

 םוימ תודיסחה תפוקתמ לודג קלח תוארל וכזו םימי וכיר
 לש ונינ וא ודכנ ,שוביל ׳ר לש ודוד ,השמ ׳ר .התולגתה
 ,"ט״וי תופסות" לעב (ד״ית רטפנ) רלה ןמפיל ט״וי יבר

 ט״שעבה לא ב״קת תגצמ ותריד תא קיתעה ,אקארק לש .דבר
 ,זוביזמב רטפנ אוה .וימי תירחא תא ותציחמב תולבל ידכ
 ט״שעבהו ,כ״קת חספ לש ןורחאב ,ט״שעבה לש ותבש םוקמב
 ןב היה השמ 'ר יכ ׳תוחונמל יתוא םנ וליבוי בורקב" :רמא
 .ט״שעבה רטפנ הנש התוא תועובשה גחב םנמאו ."יליג

 ויחאו קסנזילמ ךלמילא יברב וידודנ תעב שגפנ שוביל ׳ר
 ןושארה שוביל ׳ר היה ךלמילא יבר תריטפ ירחאו ,אשוז יבר
 ול קלח ןילבולמ "הזוח״ה .ץיני׳זוקמ דיגמה• לצא רקיבש
 ¬תהו דואמ ברע לוק לעב היה שוביל ׳ר .קיתו רבחלב דובכ

 אקארקב ןשיה תסנכה־תיבב דומעה ינפל רובצ־חילשכ ללפ
 ¬תהל שקיב רשאכ .םרפ לבקל תנמ לע אלש ,םיארונ־םימיב

 דסונש םידיסחה לש שדחה תסנכה תיבב םירופכה־םויב ללפ
 ינפל הרטשמה תרזעב םיסנרפה• ותוא וליבוה ,אקארקב
 ידיסח סופיט ,ןועמש ׳ר ונב .ןשיה תסנבה־תיבבש דומעה

 .ב״לרת תנש חספ לש ןורחאב רטפנ ,םלשומ םדאו תפומל

 ןיטשפא ןמלק־סומינולק יבר אקארקל עיגה ג״מקת תנשב
 לש םינייוצמה םהידימלת יריעצמ דחאל בשחנש ,טאטשיינמ

 ־ירמ לדנמ יברו ןילבולמ "הזוח״ה ,קסנזילמ ךלמילא יבר
 "תוקומע הלגמ" לעב לש ושרדמ ־תיבב ללפתה• אוה .בונמ

 דע ,תאזכ תובהלתהב (ג״צש רטפנ ,אריפש עטנ־ןתנ יבר)
 ־ןורא ינפלש הככסה תא הסיסבמ רוקעיש היה המדנ יכ

 ,םד ךופש דע ויתועבצא לע ופילצה םידגנתמה .שדוקה

 יפל ותוגהנתהו הליפתב ותובהלתה .ךכב שיגרה אל אוהו
 ואצמנ .רתויו רתוי הרבגש ׳תודגנתה וררוע תודיסחה תטיש
 לש ודכנ) רלליפ לאומש ׳ר ,ל״נה שוביל ׳ר ומכ ׳םידידי ול
 ונב ,רפוס ןועמש יבר ,("המלש יניגמ" לעב עשוהי יבר
 ¬וכמ ויהש ,הכומסה הלאקם־הבוקסאיפמ רישעה רכוחה לש

 .םהלש םימש־תאריו םסוחי ,םתונדמל ללגב םלוכ לע םידב

 יכדרמ זאד להקה שאר .םידרומכ ובשחנ תאז לכ םע םלוא
 הל ףא הנטקה יתסוס" :םידיסחה לע ותעד עיבה םוקניפ
 תושעל וילע לביק הז ןמלק־סומינולק ׳רו ."הפאב םישוערפ
 לעכ הילע רומשלו ריעה ךותב הריעצה העונתל תושפנ
 םוקמ שפת אל הליחת .םינושה םיקיזמה■ ינפמ ךר עטנ
 אוה לבא .םידיסח תדע וילא ךשמ אלו "קידצ״כ דחוימ
 היהש ,"שמשו רואמ" אלפנה ורפסב תודיסחה תא ץיפה
 .בגשנו הלענ רסומל בזכא אל רוקמו תודיסחב יסאלק רפסל

 הנושארל ידיסחה ןוגינה עמשיה רבד תא ףוקזל שי ותוכזל
 םילג תוכהל לחה ןוגינהו ,תינפגסהו תדגנתמה אקארקב

 .ובש החמשבו תוקיתמב םיאופקה תובבלה תא שובכלו
 ¬יא חוכב ודיקפתל םיאתמה שיאה היה• ןמילק סומינולק יבר

 םגו הבהא ישגר ויפלכ הררועש ,הלודגה ותאריבו ותויש
 ־תמה םינגלגלהו םיריהיה םיפיקתה תא ןסרל חילצהו ,דחפ
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 רואמ" ורפס .תונימל םיטונה תא הנחמה ןמ איצוהלו םיפצח
 ¬חה תורפסב רתויב םיניינעמה םירפסה דחא היה "שמשו
 ¬יאו םתלועפ לע רסומ אוהש םיטרפה לשב דוחיב ,תודיס
 םביט לע דומעל לדתשהש ,םילודגה םיקידצה לש םתויש
 ידיו ׳ג״פקת זומת שדוח שארב רטפנ אוה .תנחוב ןיעב
 אל ,ותיבב לדגש ׳וידימלת יריחבמ דחא ,ל״נה ןועמש ׳ר

 .ןורחאה עגרה דע וידימ ושמ
 שאר היה ,תואוולה יקסעב השוע ,יקצינבוטס לשריה
 ותנוהכ ימיב •תודיסחל דסח הטונו אקארקב הליהקה דעו
 הרידב הליפתל סנכתהש ,ריעב ןושארה ידיסחה גוחה רצונ
 ןהיכ ןמז ותואב .ןיטשפא ןמלק־סומינולק יבר לש תיטרפה
 ,םצייר יאצאצמ■ יולה יכדרמ ןב קחצי ׳ר אקארקב ברכ
 לעב היה ויבא לש ונתוח .בובלב םשה שודיק לע ףרשנש
 בר ותויהב דוע םידיסחב םחלנ הז קחצי ׳ר ."יבצ םכח״ה
 ,ידורבבו הנליוב זרכוהש ׳םידיסחה דגנ םרחל םיכסהו םלחב
 אוה םק ,רצבתהל םידיסחה םיליחתמ אקארקבש ול עדונשכ

 .םהילע םרח וזירכהו וניד־תיבו
 ־יתבב םרחה זרכוה ו״מקת ירשתב ה״ב ,תישארב תבשב
 םרחה זורכ) לילגה לש תוליהקה לכבו אקארקבש תויסנכ
 םע תרמז" ;ביו אי ןמיס "םיעשופ רבש״ב אבומ שידיאב
 בר דבלמ ,ומתח הטלחהה בתכ לע .בכו אכ ןמיס "ץראה
 םישימחו האמכ דוע ,להקה ישארמ■ םישנא העבשו לילגה
 תועדומ וקבדוה הפ־לעב הזרכהה לע ףסונ .(הליהקה ישנאמ
 לש םיסנרפהו םינברה .תידוהיה ריעה תוריק לע םרחה
 י״ע יתדה "דרמ״ה תא קיספהל םחוכב שיש ,ונימאה ריעה
 חסונ תונשל ,םידחוימ "םיגינמ״ב ללפתהל תורסואה ,תוריזג

 .המודכו היגהנמו■ הליפתה
 רבש" י״כב רמתשנש יפכ) תירבעב םרחה ןושל הזו

 :(אי ןמיס ,״םיעשופ

 ¬קה םייאה ץרא רוצק לכב םסרופמו עודיו יולגש תויהב"

 ¬אנ הירק םלועמ תראופמה ונתליהקב ,םיקוחרה םגו םיבור
 יפוי תלילכ ןנבר יכלמ ןאמ ,םיכלמ לש ןילופורטמו שאר ,הנמ
 ,ץרפב םידמועו רדג ירדוג תויפלתל יונב ,ץראה לכ שושמ
 םלוע ינואג לא ישודק המדאה יבגרב םינומט םינופס רשאו
 וציפי םהיתוניעמו ,הלוגה לכ יניע וריאה םתרות ירואמ רשא
 י״ב לכ יניעו /יהי חצנל םרוא י״ב לכ ןובאשי ונממ הצוח
 אל רשא םייח םימ רוקמ םהיתוביתנמ ושומי אל םהילע
 רשא הלעמב ןושארו ןמזב םינואגה ןורחאו .םהימימ ובזכי
 לכ לש ןבר ׳ותרמצ ,דתיה םיתובע ןיבו ,הלע םימשל ואיש
 רוקמב ותערכה לע ,ל״צז א״מר ברה וניניע רואמ הלוגה ינב
 ונימאיו ויתודתי ועסי לב ,ונעשנ י״ב ידומע תדהו םינידה
 האלמ ריע ׳לאמשו ןימי וטי אל ותרותבו השמב י״ב לכ
 םימלשומה תובוט תודמ ילעב םישנא ,םירפוסו םימכח
 ירמאב תוגהל םצפח ׳ה תרותבו ,םרצוא ׳ה תאריבו המכחב
 הארנ אלו עמשנ אלו ,ריאהל םויכ הלילו ,רפצו ףשנ רפש
 שורפ תויהל ובל תא אלימש םהמ דחא םוש לע םלועמ
 חסונ הזיא ו״ח תונשל ,םמצעל המב םהל תונבל ,אבורמ
 ברה תמכסה י״פע םינומדקה םימכח ועבטש המ הליפתהמ

 ןיאו ,תונוש תועונתב ללפתהלו הניגנב תונשל וא ,ל״ז א״מר
 דחא םוש לע ונל ורפס אל וניתובא םגו ,םינושארל ןורכז
 רבד יצח ׳יפאו רבד םוש תונשל הזה רבדה תא השעש םהמ

 .ו״ח אבורמ שורפ תויהלו
 דומלתה תיבו ,ואב בורקמ םישדח ומק הדעב התע הנהו
 ¬דמב אצמי רשאכ ,םימיל םיריעצ םישנא ,ועדונ אל םתוכקע

 תומב תונבל םבל תא ואלמ םינשב יכר ׳םימיה תא רב
 תודוגא תודוגא תושעל םינשמ ,תואחסונ תונשל םמצעל
 םשאר םהמ ,תונוש תועונת ועיני קתע ועיבי המהו ,ללפתהל
 ושעי ,ףכ לא ףכ וכיו ושרפי ,םהיפכ וקפסי םהמ ,ושקעי
 ¬תה השעמב ושאר ןומגאכ ףוכלו הדיסחה יפנככ םיפנב םהל

 הוזבי המינפ ךלמ תבו ,הדוסיו לפת ליחת ,הדובעו הליפ
 דומלתה אל יכ .הדועסלו ה״רחסל הדר רביד ךלמה :ורמאיו
 תחשב לבטוה■ וילע ההגי הרותה רוא רשאו ,רקיעה אוה
 ¬איו ,םימשב ףועל םימב וצחרי המהו ,ויתומלש והובעיתו

 הרותה דוסיו ,םימש יצחב שמשה תולע דע םתליפתב וכיר
 ׳ה לא וסרהי יכ ,וסרהי המה וניתובא ודסי רשא הליפתהו
 ,הרות גופת כ״ע .תולולס םניא רשא תוליסמב וכרדו ,תולעל

 ¬קלח םנושלבו םהיפב ותפיו ,היתודוסי ורע היתוישא ולפי
 םיקיר םישנא וטקלתיו ,םהמע ףוסאל םישנא ראש כ״ג תוקל
 לדוג תאו ,םיעיגמ םירבדה ןכיה דע עדוי ימו .םירעוכמו
 .דיה רבכ רשאכ ׳הז רבד י״ע אובל לכוי רשא הלישכמה

 רשא הלאה םישנאה טפשמכ םישוע ויהש םיברש ,םלועב
 תוברתל ואציו ירמז השעמ ושע םפוס ,םידיסח ונבקי םהיפ

 .ל״דו הער

 דחי ודסונ ,ונתליהק הפמ תאזה הלישכמה ריסהל ידכו
 ,ונתליהק יגיהנמ ידיגנ םינזור םיפולא דובכ הדעה יניע
 ןואגה ברה דובכ םשארבו ,תונמתה ילעב ראש ףוריצבו
 ¬יצבו ,ו״צי לילגהו ונתליהקד מ״רו ד״בא םסרופמה לודגה
 ׳יהת אלש אברו אחיקפ יניעב חקפלו ןייעל ,צ״דבה דובכ ףור
 הפיסא דובכ םכסהב הלעו .הקופלו לושכמל לארשיב תאז
 םרחכ רומג םרחב ורזגו ,ץרפב דומעלו רדג רודגל המלש
 ינבמ שיא םירי לבל :(ןונ ןב עשוהי) ן״בי םרחכו לודגה
 ללפתהל ידכ.ומצע ינפב ןינמ ול תושעל ודי תא ונתליהק
 ףכ לא ףכ תוכהל וא םיתפש תצירקב ,תונוש תועונתב
 חסונמ תואחסונ הזיא תונשל וא ,רוכשכ םהישאר עונלו
 אצמי םאו .המה ץראב רשא םישודקה ונל ודסי רשא הליפתה
 תושעל אבהלו. ןאכמ ובל תא אלמיש ונתליהק ינבמ דחא
 וא הלאה תועונתהמ דחאב ללפתהל ידכ ע״פב ןינמ םהל
 תומלועה ינשב הדונמו םרחומ יהי ,הליפתה חסונ תא ונשיש
 .לארשי תשודק לכמ שרפומו לדבומ היהיו ,ב״הועבו ז״הועב
 רשא םישנאה לכ םגו ,רבקי רומח תרובק ,׳וכ יתוכ תפ ותפ
 םהל ועייסיש וא םהיתבב ל״נכ ןינמ תושעל םהידי וקיזחי
 םילדבומו םימרחומ ויהיש םהב אצויכ ׳יהי םהידי קיזחהל
 אלו וארייו ועמשי םעה לכו .לארשי תשודק לכמ םישרפומו
 ונירבדל עמושהו .הזה רבדכ תושעל ונתליהק ינב ופיסוי
 ד״כה .ןונמ היהי ותירחאו ,ןוני תאיב דע ןנאשו חטב ןוכשי
 םשארבו ,ו״צי ונתליהק יגיהנמ ידיגנ םינחר יפולא דובכ
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 ד״בא רודה תפימ םסרופמה לודגה ןואגה ברה ר״ומדא דובב
 .ק״פל ו״מקת ירשת ה״כ ׳ה םוי םויה ,ונתליהקד מ״רו

 ,ו״צי לילגהו אקארק ק״פ הנוח בובלמ יולה קחצי םואנ
 ,ל״צז השמ ־/׳ומ ר"רהב שריה יבצ ׳קה םואנו

 ׳לגס סחנפ ׳מ ינברהב יכדרמ ׳קה םואנו
 ,ל״צז םהרבא ד״רה חונמהפ לשיפ םירפא ׳קיר םואנו
 ,אקארקמ יכדרמ השמ ׳קה םואנו ,ןהכה םייח םהרבא םואנו

 ¬יתח דועו ,"יולה רזעלא חנ םואנו ,רשילאק ריאמ םואנו

 .תובר תומ

 רשא ,םינבר ידי לע זרכוהש ,םרח לש וכרע המ םלוא
 ¬וקמ דוע לטוה םהילע ףאש ,םיעצמאב םתנוהכ תא וגישה

 יכ ,םתעד לע תולעהל ולכי אל םימירחמה ? םרח םד
 ורבעיש ולא קר תובא תנומאב םיקבד וראשי םהידכנ לכמ

 .םימרחומה הנחמ לא

 .אקארקב תודיסחה תוחתפתה תא ,םנמא ,טיאה הז םרח

 הגשוה אל הליהקה יטילש םמצעל וגיצהש ,הרטמה ךא
 ־חה .ריעל ץוחמ תודחוימ תוליפתל ופסאתה׳ םידיסחה יכ
 אל יכ םא ,ריעה ינבמ ךושמלו חתפתהל הכישמה תודימ
 ,היה הארנ הליחת היצילגבש םירחא תולילגב ומב תוריהמב

 ינפלש הממד התיה וז ךא ,בצמה םע ומילשה םידגנתמה יכ
 .שערה

 ג

 ¬תמה ברקב שרוש תוכהל קיפסה םידיסחל האנשה ערז

 ףיטמה לש ותרזעב ,השדח תורעתסהל וננוכתה םהו םידגנ
 ¬רהש ,קצולס תיאטילה ריעה דילי ,לבייל לארשי

 ־עסמ ךרע אוה .וירפסבו ויתושרדב ,תוחורה תא שיע
 םג עיגה םשמו ,ןיסיירו אטיל תוצראב תודיסחה דגנ ברק
 לע םייאו ,הינמרגלו היצילגל ,תיזכרמה ןילופ תולילגל
 ןיב ול אצמ ףא ,תוכלמה ןידל םנימזיש םידיסחה יגיהנמ

 .תושרה ינפל םידיסחה ישאר לע ונישלהש םידגנתמה

 אקארקל לבייל לארשי עיגה (1799 ילוי) ט״נקת ץיקב
 ועיפוהש /׳םיקידצ תואת״ו "חוכיוה רפס" :וירפס ינש םע
 תא רסמו ׳הצפה םשל םיספט תואמב (ח״נקת) השרווב
 רוסיא םייק היה םהה םימיב יכ ,הרוזנצה תרוקיבל וירפס
 סינכהל (הילא הכייתשה היצילגש) הירטסוא תלשממ םעטמ
 ¬שהב הריתה הרוזנצה .ןילופו היסורמ תודיסחו הלבק ירפס

 תצפהל רבחמל ןוישר הנתנו םירפסה תא ריעה ינבר תעפ
 ינש ןיב ףירחהש קבאמה בקע ךא .היצילגב םירפסה
 בכעל הארוה אקארקב תרוקיבה תכשלל העיגה םידדצה
 .להקב םתצפה תא קיספהלו לבגומ יתלב ןמזל םירפסה תא

 לארשי דצמ דוחיבו ,םידגנתמה דצמ תופידרה תורמל
 "םיזיולק״ב םיפסאתמ ויהו ריעב םידיסחה ושרתשה ,לבייל

 םידחוימ םיניינמ םיכרועה דגנ םרח אצי בושו .םהלש
 ,םיסמה ירבוחמ דחא .גרובנסקול לרב ךא .םהב םיללפתמהו

 םהו םימירחמה לע תושרל הנולת שיגה ,םידיסחל חפסנש
 ותואב הרוסא התיה םרחה תזרכה) םרחה תא לטבל ווטצנ

 תקולחמב וברעתה תונוטלשה .(יתלשממה קוחה יפל ןמז
 היפלש ,םידדצה ןיב הרשפ ידיל ואיבהו םידוהיה ןיבש
 םוחתל ץוחמ םהלש "םיזיולק״ה תא םייקל םידיסחל רתוה
 ועירכי םידדצה ינשמ םינברש דע ,המודקה תידוהיה ריעה
 .תידוהיה תדל םיזיולקה םתוא םיקיזמ הדימ וזיאבו םא

 ,איה הדבוע םרב .הזכ ןיד־תיב רחבנ תמאב םא עודי אל

 ירחאו ,"וטיג״ה זכרמל רתויו רתוי וברקתה םידיסחהש
 ־םומיגולק יבר לש ונב ,ןיטשפא ןרהא יבר דסי םינש המכ
 ,ןשיה תסנכה תיב לומ ,(זיולק) םידיסחל הליפת־תיב ,ןמלק

 ."זיולק ןרהא יבר" םשב ןורחאה ןמזה דע עודי היהש

 דע ,וכלהו ורבג ריעב םידיסחה לש םתעפשהו■ םחוכ
 יביואמ דחא ,יול שריה דוד ׳ר ברה לש ותריטפ םעש

 הטונ היהש — אדנל לאפר לואש ׳ר השענ ,םידיסחה
 בוד ׳רז לשכנ אוה םרב .תונברל דמעומ — תודיסחל
 יפל .ריעה ברל רחבנ ,קסלודופ־ץינימקמ ברה ןב ,שלזימ
 הנמתנ ךכ םושמו ,תונברל המיאתמ הלכשה ול הרסח קוחה
 וניב תקולחמ תמייק ,דתיה ברל ויונימ זאמ .ינמז ברל קר
 .םידיסחה וזכרתה׳ וביבסמש ,אדנל לאפר לואש ׳ר ןיבל

 עבק ,שלזימ ברה לש תונברב תודוהל הצר אל אדנל ברה
 םיטחושה תא לספו םיטחוש הנימ ,דחוימ ןיד־תיב ול
 ¬שש ,ודצמ זירכה שלזימ ברה .םהילע ודי ךמס וידגנתמש

 לע תקולחמה הסאמנ ףוסבל .הלוספ אדנל ברה תטיח
 השראווב ןוידיוד םייח ׳ר ברה תומ ירחאו ,שלזימ ברה
 אדנל ברה תמ ןכ ינפל דוע .םש תונברל הנמזה לביק
 לש ונבל תונברה הרסמנ שלזימ ברה לש ותורטפתה םעו
 תועובש המכ ירחא ךא ,אדנל רדנסכלא ׳ר ותקולחמ לעב

 .(ז״ירת) םלועה ןמ אוה ףא קלתסנ

 ד

 ותומד תאלעה אלל אקארקב תודיסחה לע רבדל ןיא
 ,(ו״ערת—ג״ירת) םוקרמ ןרהא יבר אלפומה דיסחה לש

 גרובמהב דלונ יכ ,"רגרובמה ןרהא" םידרחה יפב ארקנש
 םג היה ךכ וישעמ לכב אלפומ היהש םשכו .הינמרגבש
 ןושארה ןמאנה רפסה היהש ,"תוידיסחה" יסאלקה ורפס
 ינפ לע הילא ואוב היה אלפומ תוחפ אלו .תודיסחה לע
 םגו וינפלש דועב ,הפוריא ברעמל חרזמ ןיבש רשגה
 היה ןרהא ׳ר .הברעמ ודעצש םירבוע קר םייוצמ ויה■ וימיב
 ־דופב בשייתה ,החרזמ וינפו םרזה דגנ עספש ,ןושארה
 ־הו םייתדה םייחב ולוכ שרתשה ,אקארקל הכומסה הזרוג
 םהב ןימאהו םייברה יברוקממ היה ,היצילגב םיידיסח
 ¬הו י״א בושי ןויערל הנבהב סחייתה ףאו ,האלמ הנומא

 .תימואלה העונתה תושרל ומצע תא דימע

 םנכנ ןכש ,"תודיסחל הבושת לעב" היה ומצע םוקרמ
 הב קבד הביט לע דמעשמו ,הינמרג תא ותאצב הירעשל
 ¬מהב ג״ירתב דלונ אוה .ותעד בחורו ותמשנ טהל לכב

 ודימלת היה ,תובא תרוסמל םינמאנ ,םידימא םירזהל גרוב
 .שריה לאפר ןושמש יברל רבחו סיאנרב קחצי יבר לש

 ובר תצע יפלו ,תירוקמה תודהיב ןיינעתה ותוריעצב דוע
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 ,"לארשי תראפת" לעב) ץישפיל לארשי יבר ןב דויב יבר

 לש הרואל םמחתהל אב גרובמהב בשיש ,(הנשמל שוריפ
 ¬לומ ריע תא בזע אוה .קוחרמל ריאהש תודיסחה תעונת

 ¬יא חרזמל עסנו תוברתהו הלכשהה תבר וצרא תאו ותד
 העונתה תא בורקמ ריכהלו לארשי תרותב םש קוסעל הפור
 ,םידיסחהו םיקידצה תרבחל ףרטצנ אוה .הריעצה תידיסחה
 דיסחכ ,םמולש ישנאמ דחאכ ומצע שיגרה רצק ןמז ירחאו

 רוקממ תידוסי העידי תודיסחה תא תעדל דמל אוה .הדילמ
 תוטעמ םינש ךות .היגוחב הרקוהל הכז הרהמ דעו ,ןושאר
 תלעב תוישיא תגרדמל ליגר דיסח תגרדממ םמורתה׳
 ¬ורה ותוכיא תאו ותוימצע תא ליעפה ןכש ,המוק רועיש

 אל שיא ויתויומדו הפונ ,תודיסחה תמשנל רדחו תינח
 עיגהו הדילמו ןטבמ דיסח היה אל ןרהא ׳רש ןימאמ היה

 .םיינחורו םייפרגואיג םיקחרממ הילא
 האממ הלעמל ינפל תודיסחה ילודג ידי לע םימ קצי אוה
 המלש יבר קסמודארמ קידצה לש ברוקמל בשחנו ׳הנש
 ךורכ היה ותריטפ ירחא ."המלש תראפת" לעב ץיבוניבר
 ,ןיטאיסוהז בוקטרו׳צ ,הרוגידס :ןיזיר עזגמ םיקידצה ירחא
 עשוהי יברו בוקטרו׳צמ השמ־דוד יבר לש םנומאל הכזו
 תובבר רשא ,םיר״ומדא לש םדוס שיא היה .זלבמ חקור
 ¬חה יעובממ באש אוה .םהיתותפשמ אציש הגה לכל ודרח

 -ומידאה יפמ היתודלותו התרות תא לביק ׳ןירשימב תודיס

 םהיתובאש םישישי ,םידיסחה ינקז יפמו םילודגה ם״יר
 ךכיפלו ׳םינושארה וידימלתו ט״שעבה תא וריכהו דוע ורכז
 האר אוה .תירוקמהו הפורצה תודיסחה תעירי וינפל הלוגנ
 תראפת" לעב ונילע ןמאנו .הריאמה התירלקפסאב התוא
 םגרתל לגוסמ ןרהא ׳ר" :רומאל וב דיעהש ,"המלש
 רידגה זלבמ עשוהי ׳ר ."התניתנכ יתרות תא תינמרגל
 .היפלסמ לכ ינפב תודיסחל ןוירשו ןגמכ ןרהא ׳ר תא
 םשבו ,"דיסחה ףוסוליפה" ראותה ול ןתינ הצרעה תואל
 התשענ תודיסחה .ןילופו היצילג לכב חבשל םסרפתנ הז
 אלו ,(תינמרגב) "תודיסחה" ורפס תא רביחש דע ול הרקי
 ."םורז" םינודיספה תחת רתתסה אלא ,ומשב וילע םתח

 ¬רג בתכנש ,תודיסחה תודלותל ןושארה רפסה הז היה

 ראשנ ןכלו ,םידמולמל דעונש ׳קומעו השק ןונגסב ׳תינמ
 חרזמב תידרחה תודהיבש םיבחרה םיגוחל ןבומ יתלב
 ירבע םוגרתב רפסה עיפוה ד״ישת תנשב קר "יפוריא
 בשחנ רפסה .(ביבא־לת ,"חצנ" תאצוה ,דלפנש השמל)
 ¬סיהב אלש .תידיסחה העונתה תעידיל דוסיה ירפס ןיב
 תא םוקרמ א״ר ונל ןתנ תודיסחה לש םירחא םינוירוט

 ,םידיסח ירפס יפמ אלו םידגנתמ ירפס יפמ אל רמוחה

 ,תיללכו הבחר השיג ,ותנבהו תימצעה ותשיג ךותמ אלא

 תא וכותל גפסו וז הריואב יח ומצעבש ירחא הילא עיגהש
 תפקתשמ ורפסב .תודיסחה תעונתבש עפשהו בוטה לכ
 ויפב תארקנ העונתה .תיבויח הראהב איהש ומב תודיסחה
 ¬תב םימדוקה םידיסחהמ לדבהב ,"השדחה תודיסחה" םשב

 ¬תמה לש הבירי הגלפמכ ומייקתהש ׳םיאנומשחה תפוק
 תאו תודיסחב תולשושה לכ תא א״ר ראתמ ורפסב .םינמ
 ¬חמה ךלהמ לע בכעתמ ,תחא לכ לש םידחוימה םיסנאוינה
 תויעבל םתשיג לעו תודיסחה ישארמ דחא לכ לש הבש
 הרוצב ונינפל םירבוע העונתה יגיהנמ םיקידצה .תונושה
 םמוכיסבו ,ותמשנו ובל יכרעמו שיא שיא ,תטלובו הרורב
 .תיבויחו תיניצר השיג ךותמ תודיסחבש רואמה הלגתמ
 ומצעב עמש רבחמהש ׳תונורכזו םירופיס םג ליכמ רפסה
 דחי ונינפל ללוגמ אוהו .תודיסחה ישיאו םיקידצ יפמ
 יקידצ לש םהיתוגהנהו םהיתודלותמ םיבושח םייח יקרפ םע
 ןילופ תודהי לש יתוברתה יוהה תעידיל בר רמוח םג .ורוד

 תבהאו ׳תודיסחה תרהט לע בתכנ הז ורפס .ותפוקתב
 .הרוש ילכמ תצבצבמ ותרותו לארשי

 רצונ אקארקב םידרחהו םימדקתמה ןיב קבאמה םע
 רפוס ןועמש ׳ר ברה דמע םשארבש ,םידרחה .שדח בצמ
 ויה ,(גרובסרפמ "רפוס םתח״ה לעב השמ יבר לש ונב)
 ךרוצב זא וריכה םלוכ םרב .םידגנתמלו םידיסחל םיגלופמ
 םרזה יגפמ תודהיה לע ןגהל ידכ ׳ה תמחלמל דחאתהל
 תרבחב ודחאתה םה .התמוחב םיצרפ ץרפש ׳שדחה
 ¬בו ׳ר״ומדאה בשומ ,זלבב היה הזכרמש ,"תדה יקיזחמ"
 תונחמה ינש ןיב המחלמה .רפוס ןועמש ׳ר דמע השאר
 בכרהב וא תוליהקה תולהנהב העפשהה לע דוהיב הבסנ
 תפסא המייקתה ח״מרת תנשב .הליהקה תלהנה לש הירבח
 תלהנהל תוריחב ןונקת לע טלחוה הב ,בובלב םידרחה
 םקיחרהלו םימדקתמה ילגר תא רצהל ןווכתהש ,הליהקה
 ,הזה ןונקתה תא הרשיא אל הלשממה ךא .העפשה לכמ
 .ז״פרת תנש דע ךשמנ ופקתש ,ילרביל ןונקת אב ומוקמבו
 ¬קבמ ויה הידיסחו אקארקב הברה החתפתה תודיסחה

 תודותו ,ןילופב םגו היצילגב ,םיגוש םיקידצ תורצחב םיר
 תולשושל וכייתשהש ,םיזיולק הברה אקארקב וחתפנ ךכל
 יאצוימ םינוש םיר״ומדא הב תבשל ואב ףוסבל .תונוש
 תאוש ךא .םידיסח ינומה םהילא וכשמו■ םיעדונ םיקידצ
 ,אקארקב קיתעה ידוהיה בושיה תא הדימשה םיצאנה

 .ריעב תודיסחל םג ץק המשו

 ת,ודזיסחב םינגנמה .ב
 החימצה אקארקב ןכ םירחאה תודיסחה יזכרמב ומכ
 יתרבח ערואמ קר אל היהש ,ןוגינה לכיהב ףנכ תודיסחה
 .תיממע תיתוברת היווח דילומה ימינפ ךרוצ אלא ,הדידל

 ואצמנ אקארקב עבק תבישי ובשיש םיידיסחה םירצויה ןיב
 ־בו הרישב תודיסחה תא ורישעהש העפשה ילעב םישנא

 ¬יסחה תוריציבש תודבוכמה םע ונמיגש ,םירוביחבו הרמז
 .תויד

 הז םינוש ,תויומד־םישיא השלש ראתל אב ינא ןאכ
 המורת םרתו ולשמ גוח ול גח דחא לכ רשא ׳תילכתב הזמ

 .ידיסחה ןוגינל הדבכנ
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 זנאצמ קידצה םייח יבר לש ונזח — רסרודסנרב ריאמ שיבא ׳ר .א

 םיבר יפב התנוכ רפרודסנרב ריאמ שיבא ׳ר לש ותניגנ

 היה אוה ."תרמזמ המשנ לש הנומזפ" םשב ויצירעממ

 רחא שמישו ,זנאצמ קידצה םאטשרבלה םייח יבר לש ונזח

 אריו דיסח שיא .אקארקב "םישדח" שרדמה־תיבב ןזח ךכ

 דבכל םא יכ וב רופחל םודרק ותונזח השע אלש היה ׳ה

 .ונורגמ ׳ה תא

 ,זנאצמ קידצה םייח יברל ול ויה םינגנמ־םירצוי הפרה

 יכרצ תא קפיסש ,ריאמ־שיבא ׳ר היה םהבש לודגה ךא

 רצחה■ ייחב בושח ערואמ היה ולשמ ןוגינ לכו ,רצחה
 .םידיסחהו

 ¬ילג יקידצבש יראה ,םייח ׳ר קידצה לש ורפוס היה אוה

 ירבד" ורפסב וספדנ) ויתובושת תא בותכל גהנש ׳היצ

 הלילבו .יונפ היה אל םויה ךשמב יכ ,תולילב קר ("םייח

 ־שיבא ׳ר תא וילא אורקל חלוש קידצה היה תוצח רחא

 ריינה לע םשרו וידו ריינ ןחלושה לע וינפל ןיכהש ,ריאמ

 ירחאו ,תותלד 3—2 דיה־בתכמ קידצה ול אירקהש יפכ

 .לובטל ךלוה קידצה היה תורוש המכ לכ

 תוכזבו הפיה ודי בתכ תוכזב הארנכ עיגה וז הרשמל

 .שפנ לכל ןבומו טושפ היהש ,שדוקה־ןושלב ונונגס

 ,הביתכה לע ,אופיא "רתיה ריאמ־שיבא ׳ר לש ותסנרפ

 לש תואצוההו תוסנכהה תונובשח תלהנה הפרוצ הילאו

 תצעב לואשל םיאבל תואקתפ בתוכ היה הז דבלמו ,קידצה

 היה עובק םוקמ .םימשה ןמ הרזע ונממ שקבל וא קידצה

 דמע םש .קידצה־רדח דיל תיבה אובמב הז דיקפתל ול

 ,תואקתפ תכירעל םוקמ ול שמישש ,לודג ןחלושו אסכ

 .ותנבה יפל ותחרט רכש ול קינעה םישרודהמ דחא לפו

 ,עפשב אל םא ׳הסנרפ רוקמל ול .דתיה "ארפסד אטישפ"

 .םוצמצב אל ךא

 תנמ לע אלש ביבחתל ול ויה הניגנהו תונזחה וליאו

 אלו עדי אלש תורמל ול ןתינ הריציה רתכ .םרפ לבקל

 םדמל אלו הניגנ־יות עדי אל ,הניגנה תרותב םולכ ןיבה

 תאז לכבו ,הפ־לעבש הרות תניחבב ויה וינוגינ .םלועמ

 ¬צה ןיב ןיחבהל דציכ יביטקניטסניא ןפואב ושוחב שיגרה

 ןוט ןיבש קחרמה תא דודמל ,תולוקה ימלוסבש םיליל

 הלעמלמו הלעמל הטמלמ תומלוסה יבלשב ספטלו ןוטל
 .ךרוצה יפל לכה ,הטמל

 היה ,שדח ןוגינ רוציל הקושתה ריאמ־שיבאב הרבגשכ

 ¬ומה ויתונויער תא ויתועבצאב שיקמו ןולחה דיל דמוע

 םנכמ היה ונוגינ תא םייסש ירחא .תויגוגזה לע םיילקיס

 לכב טעמכ ורשוה וינוגינ .הינפל ורמזמו ותלהקמ תא

 ףאו .םעה תמשנ ךותל רודחל עדי יכ ,הירגנוהו היצילג

 ¬וריצי תא דומללו עומשל וילא םיאב ויה םיינרדומ םינזח

 .תינרדומה הקיסומה יללכ יפל וינוגינ תא םמשרב וית

 עדיש ,םייח ׳ר קידצה תולעפתה תא ררוע וינוגינב

 היהשכ .דואמ והובהא ותחפשמ ינב םגו ,יוארכ וכירעהל

 ¬תהל םנכנ קידצה היה ,שדח ןוגינ דש ריאמ־שיבא ׳ר

 תבשה תוביסמ לכב הרות רמוא היה קידצה .המוצע תובהל
 רמוא היה זאש ,תודועס־שולש תדועסב דוחיבו ,םיגחהו

 ךשמב תובורק םיתעל םינוילע תודוס הלגמו ןיזדד ןיזר

 ריאמ־שיבא ׳ר היה הרותה תרימא ינפל .תופוצר תועש

 "ארקי רורד" רש היה תודועס־שולשב .תורימז המכ רש

 .הדות רמול קידצה לחה זא קרו ,"םויה תבש״ו

 םיתעל רבעו לוק לעב היהש ףא ,םינוגינ רצי אל קידצה

 ,ותיווהמ קלח התיה הניגנה לבא .הביתה ינפל תובורק

 ינומה וילא ךושמל היה לוכי ריאמ־שיבא ׳רל תודוהו

 ,בוט תוחפל בוט ןוגינ ןיב ןיחבהל עדי םייח ׳ר .םידיסח

 יפל לבא ,תחא הלמב ףא ריאמ־שיבאל ריעהש ילבמ

 םאו הצרתנ ןוגינה םא ריאמ־שיבא שיגרה קידצה תדובע

 ¬רב לבקתנ ןוגינהש עדי ,תובהלתהל םנכנ קידצהשכ .אל

 אל ותעדש ןמיס ,ןוגינל שפנ הוש ראשנ קידצה םאו •ןוצ

 .קידצה דמעמב רתוי רשוה אל ןוגינהו ׳ונמיה החונ .דתיה

 ׳ר היה ןחלושה דיל קידצה תוביסמב ותרמז דבלמ

 תותבש״ב ׳םיכרבמ תבשב הביתה ינפל רבוע ריאמ־שיבא

 היה םשו ,קידצה לש ושרדמ תיבב םיגחה לכבו "תולודגה

 .רציש "הרוכבה ינוגינ" תא הנושארל עימשמ

 ,אדירג םייניכב ויה אלש ,וינוגינל .דתיה תדחוימ הלוגס

 ¬כבה הניגנה ךרדמ הטס אוה .דודיעו זוע יאלמ םג אלא

 .החמשה דוסי תא ריבגהו ,ומדקש תורודה לש תיניי

 העשבש ,ויתונורכזב רפסמ (דלמור יבצ)העימשו היאר דע

 ׳ה יחבשב רמזמו םוקמה ינפל דמוע היה ריאמי־שיבאש

 זכרתמ םלועה לכ וליאכ הארנ היה ,תוברעה ויתומיענב
 .שרדמה תיבב

 םיזיולקבו זנאצ ידיסח ברקב םויה דוע םירשומ וינוגינ

 םייח םדוע וינוגינמ םיברו ,לארשי־ץראבו הקירמאב םהלש

 .ןגנ־יעדוי יפב דוחיבו ,םעה יפב

 הפוקת וילע הרבע אל .הרופ רצוי היה ריאמ־שיבא 'ר

 רצוי היה םיגחו תותבש ינוגינ דבלמ .תינוגינ הריצי אלב

 דחא ,םירופל "בקעי תנשוש״ל הנש הנש םינוגינ ינש

 ־שלש תביסמב הנושארה םעפב ועמשוהש ,ןטק דחאו לודג

 תא עימשהל יגהנמ היה ןכ .םירופ ינפלש תבשב תודועס

 ןוזח־תבש לילב .םיגחה ינפלש תותבשב הרוכבה ינוגינ

 תמיענ תברועמ התיה ובש ןוגינב "ידוד־הסל" רש היה

 ולצא ואב םיארונ םימיו םיגחה יטויפל םינוגינה .הכיא

 "לכ ויתאיו״ל רביח ,ןטקו לודג ,םינוגינ ינש .תוגוז תוגוז

 ףוסבש םיזורחל םינוגינ ונממ שי ןכו .םיארונה םימיל

 רביח חספל ."הנעוצ יתשו" ,"לופלפ תחת" םירופל ץבוחקה

 תורימזלו "םילוצמ וכפהנ השביל םוי״ל םינוגינ הנש הנש

 ימ דחא" ,"יח לכ תמשנ" ,"הנבי אוה רידא" הדגהה
 .דועו "עדוי

 ¬ינ ויה ,עודיכ ?ויתוריציל םיביטומה וילא ועיגה ןינמ

 ,ברעמה תניגנ חורל רתוי םיבורק היצילגב םידיסחה ינוג

 תונוש םירעב תויאבצה תורומזתה תניגנ תעפשהב םא

 ¬סואבש ץיקה תואנב תורומזתה תעפשהב םאו ,היצילגב

 םידיסחו םיקידצ ץיקה ישדחב םיעסונ ויה םשלש ׳הירט
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 רקבמ .דיה ריאמ־שיבא ׳ר .םישדח תומיענו תונויער וגפסו
 ךלה ובלו ׳םילייחה תורומזתל םיבורקה תומוקמב ידימת
 המרהמ תרכינ וז העפשה .םייאבצה "םישרמ״ה ירחא יבש
 ימויסלו■ המודכו• "ךיתונשל■ הבצק ןיא״ל רביחש ׳וינוגינמ
 בצקב ,שממ םישראמ רצוי היה השודקה ינפלש םיטויפה

 .ידוהי םעטבו הטישבו
 שארב םוקמ וימיב השפתש ׳סלאווה לש השדחה הנפואה
 לש ורקיע .ותריצי ךלהמ לע העיפשה ,ברעמה תניגנ
 ירחא בר שודיח היהש ׳בצקה יעבר תשולשב אוה סלאווה
 -שיבא ׳ר .םוקמ לכב םיעבר העברא ןב בצקל וניכסהש

 םטא אלש קר אלו ׳הז שודיח ירחא יבש ולה ריאמ
 םהירחא רהנ אלא ,השדחה האצמאה ילילצ תא עומשמ ונזא
 רוציל אוה ףא לחה םתעפשהבו ,ול ןמדזנש םוקמ לכב
 ינפל ורבעב םעפ .םיעבר השולש לע םידסוימה םינוגינ
 יעבר תשולש יפל שדח ןוגינב■ "ךשידקנ" תא ןגינ הביתה
 וליאו ,סלאווה לש שודיחה יפל היה לקשמה םנמא .בצקה
 ןובשחב ללכ האב אלו ,טלחהב תירוקמ .דתיה המיענה

 .יוקיח לש
 וינוגינו ,הניגנ־יות ,רומאכ ,עדי אל ריאמ־שיבא ׳ר
 ׳ר אוה ,ותריצי ישעמב ףתושל תודות םיותב ומשרנ
 םע ןגנמו החמומ רנכ היהש ,זנאצמ רמז־ילכ הקשריה
 הז הניגנ ןמא .םידוהיה יתבב תוחמשבו תונותחב ותרמזת
 ידוהי היה ,הביבסהו ריעב םירמיז־ילבה לכל .דרומ היהש

 ¬רעו תירחש תליפתל תסנכה תיבל דלוה ,רפס־עדויו יתד
 .םידיסחה רתימ המואמב לדבנ אלו תיב

 ינשב שמיש אוה .םיחבושמה דחאל בשחנ הניגנב
 ־ולופ רציו ,הריציה רתסבו הניגנה רתכב ,דחאכ םירתכ
 םש ול אצי היצילג ברעמ לכב .םידוקירו הניגנל םיזנ
 -וטלש םעטמ ןמזוה אוהו בר ןמז רבע אלו ,ינואג ןגנמכ

 ,זנאצל רומסה ׳הנאפוקז עדונה ץיקה הונב היריעה תונ
 םישדחה .באו זומת ׳ץיקה ישדחב תרומזתה לע םש חצנל
 ישדח םתויהב ,לארשיב הניגנב תרוצב ישדח םה םירכזנה
 ןפואב ,תוחמשו תונותח םהב םישוע ןיאש ,ימואל לבא
 ךלה אוהו ,הדובע הקשריה ׳רל זא התיה אל זנאצבש
 הכו ,הנאפוקז חורל ותרוצו וכוליה ,ותשבלת תא םיאתהו
 ןוצר תעיבשל היתוניגנ לע חצינו תרומזתה שארב דמע

 גהנתהל ךישמהו ,לושכמל ול הדמע אל ותודהי .םירקבמה
 ־והיל האנשה הרבגש רחאל לבא .םייטרפה וייחב םדוקמכ
 ¬חהלו הקשריה ׳ר תא רטפל םוקמה תלהנה הצלאנ ,םיד

 ןכ ינפל היהש .דמ תויהל בש זאו ,ידוהי־וניאשב ופיל
 .זנאצב

 ריאמ־שיבא ׳ר הלעה הז הקשריה ׳ר לש ותועצמאב
 היה ןוגנה לש ורוביח רמג םע .בתכה לע וינוגינ תא

 ¬ושמה תלהקמ דמעמב ןגנמ הקשריהו רמזמ ריאמ־שיבא

 וצופנ וז ךרדב .הפ־לעב והועדיש דע םימעפ המכ םירר
 .םיידיסחה וינוגינ

 ¬ורה התלודגמ זנאצ הדרי םייח ׳ר קידצה תריטפ םע

 לאקזחי ׳ר ונבל ורבע םידיסחה לש עירכמה םבורו ׳תינח

 ראשנ ריאמ־שיבאו ,תוממוש ויה זנאצ יכרד .הבאגישמ
 רוקמ ול ןנוכל הסינ אוה .הסנרפ ספאבו השעמ םפאב
 ,ריעבש לודגה קושב חזרמ תיב ול וחתפב שדח היחמ

 הלטב בר אל ןמז ירחא םרב .םינפ ול הריאה החלצההו
 ¬רפ רסוחמ ראשנ בושו ,םיפירח תואקשמ תגיזמל תוכזה
 תרשמ תא וילע לבקל וידידי תשירדל הנענ זא קר תסנ
 ,אקארקב רשא "םישדח" םידיסחה שרדמ תיבב תונזחה

 .ןורחאה ומוי דע שמיש וז ותנוהכבו
 היהו רכשב תונזחה ןמ לאגיהל דימת ףאש אקארקב
 לכויש ידכ ,רחא הסנרפ ףנע ה״בקה ול ןימזיש ללפתמ
 ינא המ" :ל״זח רמאמכ ,םנחב ארובה יחבש תא רמזל

 ."םנחב םתא ףא םנחב

 ד״יה ץיליממ קידצה ,ץיבורוה ךלמילא יבד .ב

 ¬ארה םינשב םינמרגה םיצאנה ידיב םקוה ידוהי וטיג

 ,ץילימל הבורקה לשימודר הרייעב דמשה תמחלמל תונוש

 ¬ועמה ומע יחדינ ןיב בשי םשו ,תיברעמה היצילגב רשא

 םשב םינומהה יפב ארקנש ,ץיבורוה ךלמילא ׳ר ברה םינ
 ובשומ םוקמ אקארקמ הלגוהש ,"ץיליממ ר״ומדאה"

 .ןורחאה
 הרבע אל ךכיפלו■ תבכר תנחת .דתיה אל לשימודרב
 הנחמל היצילג ידוהי תא הליבוהש ׳תוומה■ תבכר הב

 .דיריב התימ םיצאנה םהל ועבק ןכלו ,ץזלבב רשא תוומה
 .תורבקה תיב חטשב■ םינומהב

 ול תתל שקב ׳ברקתמה ץקה תא ךלמילא יבר הארשכ
 ינפל םידיסחה םע דעסו בשי .הנורחא הדועסל םחל
 הרות רמא םהל תסורפ לע וכריבש ירחאו ,חותפה רבקה
 ןוגינ וידיסח םע רישל ליחתה תלודג תובהלתהל סנכנו
 .ןורחאה דוקירה תא ודקר דחיבו "יח לכ תמשנ״ל שדח
 ושע ,ונלש תא ונישע ונא" :רמאו םינעמל שגינ רחא
 ¬ממ תוריל הדוקפ ןתנ םיצאנה דקפמ ."םכלש תא םתא

 ותריש ילילצשכ הרהטב ותמשנ תא חפנ יברהו ,הירי תנוכ
 .ויתפש לע

# 

 :תופוקת עבראל קלחל רשפא ךלמילא ׳ר לש וייח תא
 אקארק תפוקת (ג !הקירמא תפוקת (ב !ץילימ תפוקת (א

 .הינשה תויר״ומדאה תפוקת (ד !הנושארה

 ץילימ תפוקת .א

 ויבאל (1881) א״מרת תנשב דלונ ץיבורוה ךלמילא ׳ר
 ילתפנ יבר ןב בקעי יבר ןב הדוהי יבר ןב ילתפנ יבר
 ׳רל טרפ ,ץילימב תונברב ונהיכ םלוכ .ץישפורמ יבצ

 .ץישפור תלשוש דסימ ,יבצ ילתפנ

 תודיסחה ידומילל ךלמילא ׳ר רסמתה■ וירוענ רחשב דוע
 הביתכו האירק ידכ דע ,דפלוס דומילל רקיעב ,הניגנהו
 "שפנ דידי" ,"םלע ןובר ה־י״ל םינוגינ רצי אוה• .ףטשב
 ,תוקיבד ינוגינו ןחלוש ינוגינ ,דוקיר ינוגינ ,םישראמ ,םיכלוו

 ,הדמתהו הדיקש ךות דבע .םיותב םשר ויתוריצי לכ תאו
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 לעבכ בשחנ ׳הריציה הדשב ומצע תא טילבה אלש ףאו
 חכוויהל ידכב וינוגינמ המכל ןיזאהל יד .חור ראשו ןורשכ

 .תרעוסו השיגר שפנ לעב ןגנמ ונינפל יכ

 גושגשו החירפל השדחה םידיסחה תניגנ העיגה וימיב
 ומש ,ןילופב תחאו היצילגב תחא ,תויטסניד יתש ברקב
 רקי תשגדהב רכזנ היה רמזו קידצכ ךלמילא ׳ר לש
 ותפוקת ינב יכרדמ הנוש התיה הריציב וכרד .הצרעהו

 .ץיזדומו בובוב לש םירצויה םיקידצה
 ץישפור תלשושבו ללכב היצילג יקידצ לצא גוהנכ
 רוכבה ןבהו ,םהיבא תואסכ תא םישרוי םינבה ויה טרפב
 רוכבה היה ךלמילא ׳ר .הליהקה ברכ ויבא םוקמ םג אלימ
 ןושארה וכוניח תא .הליהקה בר תויהל ותודלימ דעונו
 ויבא ול רכש ,דאמ ריעצ ונדועב לבא .רצחב גוהנכ לביק
 ,וידומילב הכרב האר אוה .ותיבב דוחל ותא דמליש דמלמ
 .וינפל ךלה ומשו■ הדגאבו הכלהב הרות ישודיח שדחמ היה
 יבצ יבר לש ויתונבמ תחא השאל ול אשנ וקריפל ועיגהב

 .ץישפורמ צ״נרל יעיבר רוד כ״ג היהש ,בודבזורמ
 ,אתמד ברכ לבקתנ ,םימיל ריעצ ותויהב ,ויבא ייחב דוע

 אוה .ויבא ןיבו וניב ןיחבהל "ריעצה ברה" ול םיארוק ויהו
 ¬תבו המר דיב גוהנל ליחתהו וידיל תונברה ינינע תא חקל

 ¬חמל םרג הז רבדו םינפ אשנ אלו שיא ינפב תח אל .תופיק

 .םייתחפשמ םיכוסכסלו ריעה ידבכנ םע תקול

 תונטק תורייעבש "להקה ישאר" דוע ויה םהה םימיב
 רחאמו ."רבעשל ףיקתה להקה שאר" תמגוד ,הפכב: םילשומ
 ןורחאה טילחה ,"ףיקת״ל ףא םינפ אשנ אל ריעצה ברהש
 תא ול ררמל וליחתהו "דגנכש דצ" ןגראלו ביר רחרחל
 הרידנ התיה אלש םיחא תאנק .וידעצ תא רצהלו וייח
 לע הפיסוהו ץילימ רצחל םג הרדח ,ץישפור תורצחב.
 תקולחמ .הרייעב "תקולחמ״ל החקלתה הבירמה .הרודמה
 ¬אל גילפהלו ותחפשמ תא תינמז בוזעל ותטלחהל המרג וז

 .הדימעה ליגב זא אוהו ,הקירמ

 הקירמא תפוקת .ב

 ורודב םיר״ומדאה לש ןושחנ תניחבב היה ךלמילא יבר
 .הקירמאל ותגלפהב

 תודוקנ ויה םש ותבש ימיו הקירמאל העיסנה
 .דחאכ ימינפו ינוציח רבשמ וילע רבע .וייחב הנפימ

 ורשעתה ,וביבס שחרתמה לכל ועבטמ רע ותויהב
 ¬עה עמשו הארש המ לכ .בחרתה וקפואו ויגשומו ויתועידי

 לש תיממעה תודיסחה תא םגו תרוקיבה למזיא תחת ריב
 ,הידסימ לש תירוקמה תינויערה תודיסחה לומ דימעה ונימו

 ,הנכותמ הנקורתנ ,הרוקממ.הקחדתנש לע חנאנ בל ןורבשבו

 לש ,תישטירזמהו תיט״שעבה תודיסחה לש לצ קר הראשנו;
 אל ףאו תונברל בושל אל ׳דתיה ותפיאש .ץישפורו ץיניזוק

 .תיב־לעבב תויחל םא יכ ,תור״ומדאל

 לע ץילימל רזח ,תירבה תוצראב םייתנשכ ההשש ירחא
 םג לבקתנ םעפה .אקארקל וירוגמ םוקמ תא ריבעהל תנמ
 ראשיש השקיבו תחלשמ וינפל הבציתה .לודג דובכב וריעב

 ןמאנ ,ךלמילא יבר לבא .םדוקמכ ותדע תא להניו ריעב
 ויחא תבוטל ותונבר אסכ לע רתיו ,םהל תואנ אל ,ותטלחהל
 אוה .םש בשייתהו ,אקארקל ותחפשמ תא ריבעה ,ריעצה
 .םייפסכה וינינע רודיס םשל הקירמאל תחא םעפ דוע רזח

 ורבעב ויתוליפתב ול רוזעיש ,וינבמ דחא ותא חקל םעפה
 לע אקארקל רזח המ ןמז םש ההשש ירחאו ,הביתה ינפל

 ."תיב לעב" ייח ,םישדח םייחב ליחתהל תנמ

 הנושארה אקארק תפוקת■ .ג

 ."ץיליממ ברה" םשב עודי ךלמילא ׳ר היהי אקארקב

 .עיגה אל תיב־לעב ללכלו ר״ומדאו בר ללכמ אצי השעמל

 אל םינאוסה םיירוביצה םייחב .ול ׳דתיה אל תימשר הרשמ
 ןרזפ .ריעב םידבוכמה "םיריבג׳,ה לע הנמינ היהו ,ליעפ היה
 דיב הקדצב הבריה ,םקחד תעשב םיכרצנל דמע ,ועבטמ
 עיקשה הקירמאב רבצש ופסכמ קלח .יולגבו רתסב הבחר
 רכשמ סנרפתהו■ ,םיקנבב דיקפה קלחו ,ידיינ אלד יסכנב
 ¬חסמה ויניגע תלכלכב ול הדמע אל ותוחקפ .תיבירו הריד

 ןומא ול היה .תורז םידיל םתלהנה רסמ וחרכ לעו םייר
 .ותערל רבדה תא ולצינ םהו ,ויחילשב

 תיבב היהש ׳תסנכה תיבב ללפתהל גהנ הפוקת התואב
 ינפל רבע םעפב םעפ ידמו ,"רצינדל" םשב ארקנו וירוגמ
 םינוגינ תריציל דחוימב רסמתה אוה .תורימז םיענהו הביתה
 ,וידידימ םיכרבא המכמו וינבמ תבכרומ התיזזש ,ותלהקמלו
 תוילקיסומ תוריצי רצויו בשוי היה ברעהו םויה תועשבו
 ם״נכהיבב תישילש הדועסל טרפ ,ךרע אל "תונחלוש" .בורל
 תושר .רגסמ לע ותיב תותלד תא רגס תבש תולילב .ל״גה
 תוחפ ,ותיב יאבמו ויבורקמ םישנא המכל קר התיה הסינכ
 דואמ תרחואמ העש דע ונחלוש לא ובסהש ,רפסמב ןינממ

 .וינוגינ תא ץיפה הלאה םישנאה תועצמאב .ףרוחה תולילב
 הלאו ׳עובשה ךשמב רצי רשא תא םהל רסמ תבש לילב
 תא ורש ,ללפתהש םוקמב דחא לכ ,הביתה ינפל םרבעב
 דוחיבו ,םיגחב קר .בחרה להקל םתוא ורסמ ךכו ,וינוגינ

 ץיליממ ברה לצא ףסאתהל םיליגר ויה ,גחה תליענ תעב
 .אקארקבש םידיסחה יבוט

 הינשה תור״ומדאה תפוקת .ד

 וילע ץפק ׳"תיתיב־לעב" הולשב בשיל ץיליממ ברה שקיב
 .םיילכלכ םירבשמ לש םזגור

 םיחילשה .רבשמה ץחלב שיגרה ב״צרת־א״צרת תונשב
 ¬מב םגו אקארקב םג ,םתוחילשב ולעמ אלמה ונומאב וכזש

 .ויסכנ לכמ יקנ ברה אצי תוטעמ׳ םינש ירחא .םיה תניד
 ירבדל םיכסה םישק םיטבל ירחאו ומתתסנ תורוקמה לכ
 דסי ,תחוורמ רתוי הרידל ותריד תא קיתעה ,ויביטמו ויצעוי
 ¬סבו תותבש ילילב תונחלוש ךורעל ליחתהו ולשמ תסנכ תיב

 ,וכלהו ובר םה לבא ,םיטעמ ואב הליחת .תישילשה הדוע

 .םלוכ תא ליכהמ ןטק היה תסנכה תיבש דע■

 לכל וא ,הביתה ינפל ומצעב ברה רבע תותבש ילילב
 ־תה ירחא .ולשמ םינוגינב "ידוד הכל" ומצעב רש תוחפה
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 /׳םכילע םולש" רש ותחפשמ ינב םע דחיו ורדחל םנכנ הליפ

 תיבל רזח הדועסה ירחא .תבש תדועס תא לכאו שדיק
 ¬ימז רש ומצע ברה ."ינשה ןחלוש״ל ורדחל ךומסה תסנכה

 אלמ היהש דע םישנא ס״נכהיב אלמתנ םיתניב .תבש תור
 ןוגינה .תיבה ינפלש רכיכב ופפוטצנ םוקמ רסוחמ .הפל הפמ

 הניחבמ תבש לילב תורימזה תגספ היה "םיקידצ וננר״ל
 .בחרה להקה ליבשב תילקיסומ

 היה ללכ ךרדב .הבישיב ברה רש דאמ תוקוחר■ םיתעל
 הלהקמה לע ומצעב חצינ ןוצרב .הדיקרבו הדימעב רש
 םג ףריצ ךכ רחאו ,וינבמ הבכרוה םדוקמש ,תימשר יתלבה

 וראשנו להקה רזפתה "םיקידצ וננר" תריש ירחא .םירחא
 הנה דע" תרישב ,לוחמב אצי תוצחל ךומסו ,ויברוקמ קר
 רקיעב םיסקה הז רישו ,"יח לכ תמשנ״מ "ךימחר ונודזע
 לילב .תיאליע תובהלתהל יעצמא וב וארש םידיסחה תא
 ןיאש המ .תוניתמב לבא ,תוקיבדב דוקירה היה תבש
 תניחבב דוקירה היה זאש ,תופקהה תעב ,הרות־תחמשב ןכ
 ילותיפ לתפתה שימגהו םונצה ופוג .תויטבורקא ןימ ,תונמא
 ¬שה ףתכה לע תילטה לש תינמיה ףנכה ,םדקו רוחא ,שחנ

 דוקירה .הלעמ יפלכ השורפ לאמשו ,ןימיב הרות רפס ,תילאמ
 תולעפתה וררוע וידוקיר .ןוגינה לש סומתירל ץובמ היה

 .הזחמב תוארל ואב קוחרמו ,ויאור לכ לצא

 ¬שה הדועסבו ,"ןודא לא" ומצעב ברה רש תבשה םויב
 ־יתרוסמ ןוגינב "אלכיה ינב" הבישיב רש היה תישיל
 לבית בור יפ לע .רסומו שורד ךרדב הרות רמאו ,יאצילימ
 םשריפש םילהת רפסמ םיקוספבו ל״זח ירמאמב וירמאמ תא
 ולצא ראשנש םילהת רפס לע שוריפ רביח אוה)וכרד יפל
 ןוגינב "םודאמ ואובב" םג רש היה ראשה ןיב .(םיבותכב

 .יתרוסמה יאצישפורה

 היה אלש םשכ ,לבוקמה ןבומב םידיסח גוח ול היה אל
 ¬ירעמ הברה ול הנק הנורחאה הפוקתב לבא .ובסלו ויבאל
 וסחי םגש ןבומ ."וריעב איבנ" ןיעמ היהו ,אקארקב םיצ
 .רתוי יתודידי אלא ,וידיסחל יבר לש סחי היה אל וידיסחל
 ןחלושה תא ךרעש העשב טקשה לע דואמ דיפקה תאז תמועל

 .הליפתה תעשבו

 ,דאמ תובורק םיתעל הביתה ינפל רבע הנורחאה הפוקתב

 םא ףא ,"ידוד הכל" רש היה ןפוא לכב .תבש ילילב דוחיבו
 ,ולש וינוגינב קרו ךא שמתשה׳ אוה .הביתה ינפל רבע רחא

 .םייאצישפור ,םייתרוסמ םינוגינ םג רש זאש םיגחל טרפ

 ויתוריצי .ה

 הארנכ ןוגינה היה ,ץילימ תלשושב דוחיבו ,ץישפור תיבב
 םיילקיסומ םירצוי ויה ץיליממ ברה לש ויחא םג .יתשרות
 לודג הדמ הנקב אל לבא ,םיות ועדי אלש ףא ,ץפנא ריעזב

 .רוכבה םהיחא לשכ

 ,רשע ןב ותויהב ,ול היה ,ומצע ץיליממ ברה רפיסש יפכ

 .הניגנ יות אורקל דמל ונממו ,םיות עדיש דומלתל דמלמ
 אב .םיותה תעידי ילב חתפתהל ולכי אל ןוחילל ויתולוגס

 רחא .דוסיה תא קר חינה םצעב .רסחה תא םילשהו דמלמה
 ןיזאה ,הניגנה ישרש לע הקחתה ,ומצעב םלתשהו ךלה ךכ
 ןופיטפ ול היה .הרקמב עמשש הקיסומ ילילצל בישקהו
 ,הרומג הנחבה םהב ןיחבהו םינוקיסלקה ילודג לש םיטילקתו

 אלא ,םיות אורקל קר אל עדיש דע םלתשה טקדידוטבאכו
 ןפואב ויתוריצי תא תולעהלו םיותב םינוגינ םושרל םג

 .ישפחו

 ¬וקת ויה תילאקיסומה ותריציב רתויב תוירופה תופוקתה

 .תור״ומדאל בשש רחאל הנורחאה הפוקתהו הקירמא תפ
 הריצי ותא איבהל ילבמ עובש רבע אלש טעמכ הנורחאה וזב■
 .תחא תבב תוריצי יתש ר״יפעו ,הנטק וא הלודג ,השדח

 ינוגינ ,ךלוו ינוגינ ,תכל יריש :םיגוסה לכמ ויה תוריציה
 .דוקיר

 םזפמ היה ורדחב רוגס .תודדובתהב ,דתיה ותריצי ךרד
 ¬תה רחאו ,םיות תרבחמב ןורפעב םשורו ויתונויער תא ול

 תחתמ איצוהש דע ,הנשמו ןקתמ ,ערוגו ףיסומ ,ןקתמ ליח
 ¬שה אלו הראשנש "תלוספ״ה תא םג ,םרב .ןקותמ רבד ודי

 הנממ רבחו ףריצ אלא ,קרז אל ,ןוגינה ךרוצל הב שמת
 הריציכ ךלווה ,הלופכ התיה הריצי לבש אצוי .לק ןוגינ
 ,םינוגינה• ינש תא םייסש ירחא .תונחלושל ןוגינהו ,תיסאלק

 םדמלל ליחתהו ,הרומג תונקירב ,םיותב לודגה ורפסב םמשר
 קרו ,והועדיש דע םתא ןניש ׳ויברוקמל רחאו ונבל הליחת
 תבשב רישל ליחתה ,ויררושמ תרזעב חוטב היהש ירחא

 .םישדחה םינוגינה תא

 ,ותריצי ךרד תא וידידי ינפל םעפ ריבסה ץיליממ ברה■
 ו המוד רבדה המל .לשמב שמתשה רבדה תשחמה םשלו
 ¬יצי םג ךכ .שובלמ הנממ■ תושעל דב תסיפ ודיבש טייחל

 העיריל עובשה ךשמב חתפתה ונויערב הלעש ביטומ .ותר
 היגמו ןקתמ ליחתה רחא .םיותב בתכ הז לכ תא .המילש
 דוע רצי התלוספמו ,תללכושמ הרוצ הלביק הריציהש דע

 ,השמ ידיב ובתכנש ,תוחולה לש תלוספה םג ירה .לק ןוגינ

 .דוביאל הכלה אל

 ¬כל רביחש םינוגינה דוחיבו ,ערואמ היה שדח ןוגינ לכ

 אלו ,ללכה ןינק ושענ ולש תכלה ינוגינמ הברה .םיגחה דוב
 המכב ןכירעהל שיש ,ויתוריצי ."ימינונא״ה םרבחמ ימ ועדי
 ,ארמג לש לודג טאמרופב ,םירפסב ודי בתכב םשר ,תואמ
 רודיהב ובתכנ ויתוריצי .קנב לש סקנפ תמגוד ןוילגב וא
 וליכה םינוניבו םילודג םירפס השימח .תוספדומכ שממ ,בר

 הניגנב ויתוריצי לכ תא

 הקיסומה לש םידוהיה םירצויה ייחב ןיינעתמ היה אוה
 ¬תה ןכו .רב־ריאמו ידלותרב־ןוסלדנמב דוחיבו ,תימלועה

 לע רזח דאמ תוקוחר םיתעל .םילודגה םינזחה ייחב ןיינע
 םע דחיו ,רנבור לדייז לש ומכ ,םימסרופמ םינזח תוריצי
 .ולש אלא ןוגינ רש אל בור יפ לעו ויתוריציל ןמאנ היה הז

 םידחוימ םיגוח ורצונ הקירמאב .הברה ומסרפתנ וינוגינ
 םג םציפהל וכישמהו לארשי־ץראל ולעש םהמו םתרמזל

 .םילשוריב דוחיבו ,ץראה ירעב
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 ד״יה יאקיסומהו דיסחה ןטראגניו כקעי יבר .ג

 תוריצי בתכ .ןטראגניו בקעי היה ,תוניגנ רצוי ,ןיחלמ
 ךישמהל םדדועו יתדה הנחמהמ םינוש םיררושמ ירישל

 .םירפסו תע־יבתכב ויתוניגנמ תא םסריפ ,םתארשהב

 ילעב — םידיגנ ויה וירוה .1911 וא 1910 תנשב דלונ
 ¬חאה םינשב ךא ."האיזדאנ" אקארקב דלוקושל תשורח תיב

 םה .הדירי לש בצמב ואצמנ רבכ המחלמה ינפלש תונור
 גרבגנילק םש ׳ר עדונה לבוקמה לצא אקארקב םילפתמ ויה
 לש הריפסומטאה יכ ׳םירמוא שיז .(בושאלפ הנחמב חצרנ)
 רודח היה אוה .ןטראגניו לע דואמ העיפשה זא שרדמ־תיב
 םיגולוקיסומהש ירחא ׳ךכ רחא םגו ,ונראמוק חסונ ולוכ
 ול ורדיסו ןינע וב וליג סיירו יקצמיכי םיעדונה םינלופה

 אקארקב ןוירוטאברסנוקב וידומיל תכשמה םשל הידנפיטס
 םינוש תודוסי הצרעה תביחב םושרל ןטראגניו ךישמה —

 .תינראמוקה הניגנה לש

 ויתרכה אל .תידיסחה הניגנה לש לודג ןעדי היה ללכב
 רשקב ותא יתדמעש הלודג תוכזל ינא בשוח לבא .תישיא
 םיקידצ ינוגינ יל חלש אוה .תודחא םינש ךשמב םיבתכמ
 ול תודותו ,היצילג יקידצמ רקיעב ,הניגנ־יותב םיירוטסיה

 .םיבר םינוגינ הילכמ ולצינ

 תומשב תויללכ תוריצי רוציל ודעב ענמ אל הז רבד

 ¬חאה ויתוריצי לע .חילצה .דזב םגו ,"םיצלוו" ,"הלורקרב"
 ןונגסב םינינפ םהש ,סייר רוספורפה םעפ ול בתכ תונור

 .יאניוה סוארטש
 ירישל ויתוריצי ךכ לע תודיעמ .ןוקיטנמור היה אוה
 הנושארה ותריצי .םירחאו ןמצרווש רשא ,ןירפלה ביל השמ

 רזעילא ידרחה רפוסל "תוצח" רישל הניגנמ התיה הקיסומב
 עיפוהש "שידיסח־שידיא" ןורחאה הז לש ורפסב .רלדניש

 .ןטראגניו לש תוניגנמ שמח וספדנ קרוי־וינב
 הסמ ומכ ,םיילקיסומ םיאשונ לע ןמזל ןמזמ בתכ םג אוה

 .לוואר םירומ לע
 תודלות רקחל זכרמה םעטמ .הברה רצי האושה תונשב
 ף ל ו ו ףסוי רפוסל רסמנ ,סיראפב ובשומש ,ןילופ ידוהי

 ¬יציו וייח לע אובמ םע ןטראגניו תוריצי תא סופדל ןיכהל

 םירפוס ינש םע הלועפ ףתיש הנחמב ותבישי ימיב .ותר
 ¬בש ,לפאטביירש ילארשיו ןאמטוג לשריה :אקארקמ םיריעצ
 ."יבצ יתבש" םשב המארד בתכה לע ולעה ץיזלב תפוקת

 הרויטרבואה קרו .דמש׳וה דיה־בתב םגו וחצרנ םתשלש
 ¬חמ המכ ןורכזב הראשנ ןטראגניו לש תילקיםומ־תיתסמה

 .תוממ ולצינו הנחמב ותא ובשיש וירב
 .(בוכימ זוחמ) הצישוקב הלועפ התיה 1942 תנש ףוסב
 ,ןטראגניו בקעי תא .דיריב םיצאנה וגרה הלאה םימיה דחאבו

 .ד״יה ,שולשה תב האל םתדליו הבוט הריעצה■ ותיער





 תימואלה הלועפה לש התישארמ
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 תאמ.

 רבלג .מ .נ ר״ד

 תינויצה העונתה הליחתה■ ,היצילאגב הלעמב הינשה ריעב
 .ץיבוהורדו׳ לשימשפ ,בובלב רשאמ רתוי רחואמ

 ןרהא םידרחה יפב ארקנש ,סוקרמןרהא דסי 1883 תנשב
 ברה םע ותחיש םשור תחת ,גרובמהב דלונ יכ ,רגרובמה
 4.11 ־ב ותא שגפנש ןמדירפ קחצי ׳ר (היבדלומו) שוהובמ

 הבשומה תא ודסי וידיסחו אוהש ול רפיסו ץיבוטקב 1882
 ¬מה היצילאגב הנושארה י״א בושי תרבח תא ׳!״הנפ שאר״

 ןועמש ׳ר אקארקמ ברה לש ותושארב "הנפ שאר" תיברע
 .רפוס

 ־למש השמ ,תוילגרמ רזעלא ,ןמדירפ לדנמ ,רפסמ םישנא
 .וילא ופרטצה: ,שיק

 דעו 1879 תנשמ היהש רפוס ןועמש ׳ר אקארקמ ברה
 תורמל דמע ,ירטסואה טנמלרפב ריצ 1883 תנשב ותריטפ
 אל םה .הלאה םישנאה תצובק שארב ,תינוציקה ותוקידא

 אלא דבל אקארק ידוהי ןיב קר םתלועפ תא םצמצל וצר
 םהיחא ררועל" םיצמאמ ושעי היצילאג ירע רתי םגש וויק
 איצוהל .םבל ברקמ הבכנ אל דועי םואל תבהא ביבש רשא
 ¬תהה לכ םלוא ׳2 ״םלוע רואל הזה דבכנ יכה ןויערה תא

 .תואצות םושל האיבה אל תאזה הפיה הלח

 ־ואב והמלש ,בונרטמ םידחא םיטנדוטס וסינ 1885 תנשב
 ץיפהל ,תימואל הרכה םירודח רבכ ויהו אקארקב הטיסרביג
 ־תהה לכ םלוא ,2 ״םלוע רואל הזה דבכנ יכה ןויערה תא
 ¬ילטניאה! שארבש ,אקארק ריע יכ םהיתויולדתשהב דואמ
 ר״ד ,ראואשרו ףלודא ר״ד אפורה זא ודמע תידוהיה היצנג
 םיישארה■ םירצבמה דחא ,דתיה ,טלבנזור ד״ר ,רגניטא ףסוי

 .תידוהיה תוללובתהה לש
 וליפא הנפ ,אקארקב זא דמלש ,בונרטמ רגאווש דראוודא
 םש היהו הניוב דמלש ,ץלאז לא (20.3.1885־מ) בתכמב
 אקארקמ■ םיטנדוטסה לע עיפשיש ,"המידק" יגוחב דאמ ליעפ

 .תינויצ הדובעל םבל תא ברקיו
 .תויבויח תואצות לכ אלל לבא וכשמנ :םיצמאמה םנמא

 להנל היצילאגל םיובינריב ןתנ ר״ד עסנ רשאכ 1892 תנשב
 "ןויצ" י״א תורבח תודחאתה לש םיפינס דוסי םשל הלומעת

 .אקארקב הליחת רקיב (הניוב)
 זא רקיבש אדנל לאפר לואש ,בונרט ינויצ לש םתרזעב
 ־קל הכומסה התוגדופב רגש םוקרמ ןרהא ,ותחפשמ לצא

 ¬ארה תינויצה תיבמופה הפיסאה 17.5!.1892־ב הכרענ ,אקאר

 אלש ,הרטשמה דצמ םיישק םנמא ויה .ץילק ןולמב הנוש
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 םלוא ,תסנכה!תיבל ץוחמ הפיסא םידוהי םיכרוע המל הניבה
 םילושכמה ורסוה אדנל לאפר לואש לש ותולדתשהל תודוה
 ןיצק לש ותוחכונב■ הפיסאה תא םייקל ןוישר לבקתנו

 .3 הרטשמ!

 אדנל גיצהש ירחאו רטונש סוילוי בשי הפיסאה שארב
 תובישח לע הלה הצרה ,םיובנריב ר״ד תא םיפסאנה יגפל

 .י״אב תובשיתהה
 ידוהי תא תארוקה הטלחה הלבקתנ וירבד םשור תחת
 החקלש הדעו םג הרחבנו י״א בושי תרבח דסיל אקארק

 .הרבחה דוסי תא ןיכהל דיקפתה תא הילע

 (5.6) אקארקל בוש םיובנריב ר״ד רס הניול הרזח וכרדב
 .*הנכהה תודובע לע תוצעייתה םשל

 הלהינש תיזכרמה תוישיאה .המילש הנש וכשמנ תונכהה
 םיסופיטה דחא ,םוקרמ ןרהא היה וללה תודובעה לכ תא

 :היצילגב תונויצה תודלותב רתויב םינינעמה

 יתרוסמ ךוניח םש לביק ,גרובמהב 1844 תנשב דלונ אוה
 יפמ הרות! דמלו ,הבישיל רכע ךכ רחאו ."הרות דומלת״ב
 שוריפ ,"לארשי תראפת" מ״עב) לארשי ׳ר ןב קחצי דורב ׳ר
 .גרובמהב 1859 תנשמ יחש (1879—11812) ץישפיל (הנשמל

 ותצע י״פע .היסנמגה לש רמגה תוניחבל ןנוכתה הז םע דחי
 תודהיה ןמ ושפנ טלמיש ידכ היצילאגל אצי ץישפיל ובר לש
 תיתמאה התרוצב תודהיה תא ריכיו תללובתמה תינמרגה
 טילחהש דע וזכ ,דדמב ןאכ םשרתנ אוה .תיחרזמה הפוריאב

 ,דיצילאגב םידרחה םידוהיה ייח תויחלו אקארקב עקתשהל
 ¬וסמה תשובלתב שבלתהל .א .ז ,תינוציח הניחבמ וליפא

 תודיסחב ןיינעתהל ליחתה היצילאגב .היקודקד לכל תיתר
 השענ ומצע אוהש דע הנממ בהלתהו תיעדמו תיתד הניחבמ
 תודיסחה ןיב הבר הבריק אצמ ויתוריקח ךותמ .םלש דיסחל
 ¬קחמב קמעתהל ליחתה זאו ,השדחה היפוסוליפה תטיש ןיבל

 ¬וליפהו תודיסחה תברק לע■ ,ויתונקסמ תאו תודיסחה לע ויר
 112111מגמ115?1ב11050ק1ב1€ ורפסב םסרפ השדחה היפוס

 1888 תנשב ספדנ ןושארה וקלחש ,1״! 0נ1$513151ז1ע5

 השע הזה רפסה .אקארקב 1890 תנשב ינשה קלחהו הניוב
 ידיל אב הלאה■ תוריקחה: י״ע .יעדמה םלועב ריבכ םשור
 תודיסחה לש התוהמ לע ויתוריקח לכ תא םכסל הטלחה
 ¬תהש תויעבה ןורתפ אצמ הב יכ ,תירוטסיהה התולשלתשהו
 בר ןוימד אצמ דוחיב .זא ינמ םירקוחו םיפוסוליפ ןהב וטבל
 תא .ראואהנפושו ןמטרה לש היפוסוליפהו ד״בח תטיש ןיב

 £>1. 8. 8.. 1211(1811: 81111111 11. £>1211§ 1111 210015111118, ק. 3
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 םשב םסרפ םינשי הברה!וילע דבעש ,הזה■ רקחמה תואצות■
 .ם61 0112551(11511111$ ורפסב 1900 תנשב ״¥01:11$״ יודב

 5 המשנה בתככ הפשה הריקחב םג םוקרמ לפיט הז דבלמ.

 ־יבתכו תוירושא־תוילבב תוילגתב דוחיב ,0 לבב■ תוינומדקבו■
 הרוקב דגנ הפידה תיעדמ הפקתהב אצי םוקרמ .שדק
 רוקעל הרמא לבבב תוילגתה דוסי לעש תינרדומה ארקמה

 .הידוהיה הרוסמהו הנומאה ידסמ! תא

 ־חהו םיידרחה םייחב האלמ תושרתשה שרתשהש סוקרמ
 ¬ומא םהב ןימאהו םייברה יברוקממ;היה ׳היצילאגבש םיידיס■

 תא דימעהו י״א בושי ןויערל הנבהב סחייתה ףאו האלמ הנ
 םיובנריב ןתנ ר״ד אבשכ .תימואלה העונתה: תושרל ומצע■
 אוה היה זא ינמוי תינוגרא הלועפל םג והוא שכר אקארקיל
 בושי ןויער תצפהל ויתוחוכ לכב רזעו■ םיליעפה ינושארמ!
 לצרה עיפוהשכו .תימואלה העונתל םידרחה תוברקתהלו י״א
 היה לצרה לש וייח■ ימי ליכ .ותובהלתה לכב וילא ףרטצה
 רפסמ םינש רובעכ םלוא העונתל םינמאנה ןמ סוקרמ ןרהא
 ¬ארה םלועה תמחלמ ימיב .תינויצה העונתה תא יאשחב בזע

 רטפנו ןיימד טירופקנרפב עקתשהו היצילאג תא בזע הנוש
 •1916 תנשב םש

 םימייוסמ םיגוח לע סוקרמ עיפשה תראותמה הפוקתב
 .אקארקב זא דסוויהל הדמעש ,י״א בושי תרבחל ופרטציש

 ואבש ,תננוכמה הפיסאה ףוס ףוס המייקתנ 27.4.1893־ב
 ,ץלאז ר״ד בובלב הנושארה תיצראה הדיעוה יריצ םג הילא
 ־גריב ןתנ ר״דו ץיבוטקמ■ םזומ .מ ,זיירפנרהא .מ ,גרבמורב
 םיובנריב ר״ד .אקארקב בכעתה הניול הרזח וכרדבש ׳םיוב
 םיחוכיו ירחא .י״א תרבח דוסי תובישח תא ומואנב ראית
 ראואש עשוהי ,סכופ "דיגמה" לש ךרועה ועיבה םהבש
 ר״ד תאמ שרדנה ןווכב דובעל םתונוכנ תא סוקרמ ןרהאו
 ינמז דעו רחבנו "ןויצ" לש ףינס םיקהל טלחוה ,םיובגריב
 לארשי ,ראואש עשוהי ,אישנכ שארב םוקרמ ןרהא םע

 .? דעוה ירבחכ אריפש .בו יקצוסרק

 םיגוח הזיגרה םוקרמ ןרתא דמע הדעוה שארבש הדבועה
 יבבוחמ היה אל אוהו ליאוה אקארק יליכשמ ןיבמ םימייוסמ
 םינויצל ץוחנ אל״ש וידגנתמ תונעט יפלו ירבעה רובידה

 .8 ״תירבע תעדל

 ־ביינ ףלודא םיטנדוטסה י״ע םוקרמ ןרהא רזענ ותלועפב
 םירבח תושעל ולדתשהש ,קאמידוש ינוטנאו םיובננט ,רגר
 ¬סה בור יכ ,םירומח םיישקב ולקתנ ןאכ .םיטנדוטסה ןיבמ

 םלוא .םיטסילאיצוס וא םיללובתמ ויה םידוהיה םיטנדוט
 העונתל ודי תא ןתנ ,םיימואל םיטנדוטס 40־כ ,ןטק קלח
 .םיימואל םיטנדוטסל האירק םלוא דוסי לע בשחו תימואלה
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 ¬סה םע ושגפנו אקארקל וליפא ואב ריגרבמורבו ץלאז ר״ד

 לש תונקתה רושיאל וכיח■ םייתניב .תידוס הפסאב םיטנדוט
 .*י תוביצנה■ י״ע "ןויצ" ףינס היהש "י״א יבבוח" הרבחה

 לש הנושארה תיללכה הפסאה !0 הסנכתה 12.11,1893־ב ךא
 החיתפ ירבד ירחא .םיקודא םג ופתתשה הבש ,"ןויצ" ףינס
 תולועפ לע טרופמ ח״וד ץלאז ר״ד רסמ לקנרפ לדנמ לש
 תא םיסקה םוקרמ ןרהאו "ןויצ" י״א בושי תורבח תודחאתה

 שיגדהו י״אב תידוהיה תובשיתהה לע ותאצרהב: םיעמושה
 רחבנ ףוסב .!*הניטנגראב תובשיתהה לע היתונורתי תא
 רטונש סוילוי ,אישנכ לקנרפ■ לדנמ■ ושארבו ימוקמה דעוה
 הפשל ריכזמ םוקרמ ןרהא ,ירבע ריכזמ ץיוורוה השמ ,ונגסכ
 ןימינב ,תינלופה הפשל ריכזמ קאמדוש ינוטנא ׳תינמרגה
 בקעי ר״ד ,םיובנריב בקעי ,ךבראוא םיחאוי ,רבזג אריפש
 .12 םיובנריב .יו גרבנרטש דוד ,ץלפ אניס ,דניירפרהל

 שגרומ אקרקב .*3 םירבח■ 120 ופרטצה השדחה הרבחל
 ,"דיגמה" לש ותעד יפלו ,השורדה תוררועתהה ןורסח היה

 םיגיהנמה םירסה םג ויה ,תושידאב הרבחה דוסיל סחיתהש
 ¬מוע השארבש ,תכרעמה התליג םואתפ עתפל .םימיאתמה

 םהירחא ךושמל םדיב היהי םא קפקפל שיו" םיטנדוטס םיד
 הפסאה לע !* ״דיגמה״ תעדוה םג .״םיאריה וניחא תובל תא
 ער םשור״ו ליאוה ,הפירח תרוקב השודג התיה תיללכה
 תפש יבבוח תוכרעמ תא ףדיגו ףריחש ,סוקרמ ׳ה ריאשה
 ."תירבע תעדל םינויצל ץוחנ אל יכ טפשמ איצויו ונשדק

 ,הרבחל תורחתה "ןויצ" תרבחב האר םכופ "דיגמה" ךרוע

 היה ששוח תינשו ,ןלהל רבודי הילעשו: ודי לע המקוהש
 בושיה־ןויער תא השדחה הרבחה ךופהת ןפ ןויצ בבוחכ
 ¬יפת דגנ .םחורל הרז תיתימא ןויצ תבח■ יכ ,ינידמ ןויערל

 ץרא יבבוח" תרבח לש ריכזמה םסרפ וז ותדמעו ותס
 ־מה״ש עבק ובו בתכמ ,!6 "ןויצאפיצנאמא טסבלז״ב ״לארשי
 ןויצ יבבוח תא ללהמ סכופ בקעי לאומש לש ותכירעב "דיג
 בושי ןויערל הירטסוא ינויצ תנבה תא לטבל ידכ ,היסורב
 ,"דיגמה" תכרעמל םג חלשש ,הז ובתכמב רפסמ אריפש .י״א

 ¬עטש ,םכופ תא חיכוה ובו בתכמ ,ןמזל ןמזמ וב ףתתשהש

 לש ובתכמו 1893 יאמב 8־מ ץלאז ר״ד לא רגרביינ לש ובתכמ ה

 .50 1ג4 5)00120111 ק. 84—85 ־ב ספדנ 1893 יאמב 14 םוימ קמאדוש

 ,1893 טסוגואב 31־ל הארקנ ״ןויצ״ ףינס לש תיללכה הפסאה 10

 :תונוטלשה ידי לע התחדנ ״ערילוחה־תנכס״ ללגב אלא

 561ל51601ג021קג11סח 1893 אז. 14, ק. 6

 לנולוקה תא ףיקתהש ,םיטעמה ןמ דחא היה םוקרמ ןרהא 11

 ןורב לש לעפמה שארב דמע ןויצ בבוח ותויהבש טימסדלוג

 .561ל516012021ק311סח 1892 14ז. 16—17 ק. .הניטנגראב שריה

165—164. 

 .561ל516012ת21ק11{1סת 1893 14ז. 19, ק• 4; ?ז2ץ5210$£ 1894, 12

 .!יניז. 3, ק. 34

 .28 וש16ח 2ל :ינויצ ןויכרא 13

 .4 דנע ,19 ׳לג ,1893 14

 .2 ׳טע ,34 ׳לג 1893 15
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 אל סכופ .תורורב רבדל ותאמ שקיבו תונוכנ ןניא ויתוג
 לש םיבתכמה זגרא״ב אלא ,ובתכמ תא םסרפל ןוכנל אצמ

 .אריפש תא הבילעהש הבושת ןתנ "דיגמה

 תכרעמש ,ךכ לע הריעה "ןויצאפיצנאמאטסבלז" תכרעמ
 תודחאתה לש להנמה דעוה■ שארבש ,ןועטל הליגר "דיגמה"
 אפורמ דעוה בכרומ ותמאל םלוא .םיטנדוטס םידמוע "ןויצ"
 םירפוס ינשו (רגנירבו לבל) םירחוס ינש (ררינש ר״ד)
 ,ותנעטל עגונב םג קדצ אל "דיגמה■" .(םיובנריבו ןיניירב)

 ירבח יכ ,םיטנדוטס םידמוע אקארקב י״א יבבוח שארבש
 .םה םירחוס םלוכ ,קאמדוש ינוטנא דבלמ דעוה

 תדחוימ הדוגאב ןגראתהל וסינ אקארקב םיטגדוטסה
 .םיפאלו םחורל המיאתמ

 םדוק .הכרד יפ־לע הדבע "לארשי ץרא יבבוח" תרבח
 דוהיב ,י״אמ תידוהי תרצות תריכמל תונכוס המיקה לכ
 הרסמנש םיגורתאה תריכמ תא םג הנגראו ,תונייו קאינוק
 םוקרמ .םוקרמ ןרהא לש ונב — הזרוגדופב סוקרמ המלשל
 חילצהו יי״א תרצות תריכמ ןוגרא תא ודיל לטנ ומצעב

 .רכינ אישל האיבהל

 ףוסאל לארשי ץראמ בוש דוד אקארקל אב 1894 רבמצדב
 וז תונמדזהב .ופיב "ןויצ ירעש" םילוחה תיב דעב תומורת
 רבידו "לארשי ץרא יבבוח" תרבח תושרל ומצע תא דימעה

 .םישדח םירבח ושכרנ ןהבש ,תופיסאב

 רסמנ 1894 רבמבונב 20־ב המייקתהש תיללכה הפסאב
 ולע םירבח 96 לש םירבחה ימדמ הרבחה תוסנכהש ,ח״וד
 תפוקל ןירולפ 50 וחלש הזמו ןירולפ 180י־ל הרבעש הנשב
 ןירולפ 22 ךסבו ׳הניוב ״ןויצ״ י״א בושי תורבח תודחאתה
 "לאומש־ןג״ל ןידלוג 5 ,י״אל ועסנש ,םילעופל הכימת■ ונתינ
 תואצוהה ראש לעו י״אב ,רבליהומ לאומש ןואגה ש״ע

 .16 ן^ולפ 70
 סוילוי ,אישנכ לקנרפ לדנמ םחנמ :ורחבנ שדחה דעול
 ,אריפש אנהפ ןימינב ׳סוקרמ ןרהא םירבחכו ונגסכ רטונש
 ,רדאב דלופואיל ד״ד ,גנילהירפ ףולודור ר״ד ,ץלפ אניס

 .יקצוסארק לארשיו םאזלאב
 ¬יעפה ןמ "לארשי ץרא יבבוח" תרבח התיה 1896 תנשב
 הנימיל הדמע איהו ינוגרא חטשב תיברעמה היצילאגב תול
 ר״דו גנילהירפ ר״ד הירבח .בונרטמ "ןויצ תבהא" הרבח לש
 ¬עמה היצילאג תוזוחמ לכב תופסאב ורביד ,רדאב דלופואיל

 םיקהל הוקת שי י״אב תובשומ דוסיב קר יכ ,ופיטהו תיבר
 ."וניחא ידדונל" טלפמ

 לש התופרטצה לע טלחוה 1896 תנשב תיללכה הפיסאב
 לקנרפ לדנמ :ורחבנ הרבחה דעול .״ןויצ תבהא״ל הרבחה

 )11(1 \ז011<52611:11מ£י 661:1111; 370 ,מע ,46 ׳לג ,1894 ״דיגמה!״ 16

 םע ףתושמ ןודעומ היה "י״א יבבוח" תרבחל.1894, 47, 8. 4

 ומשרתה דוחיב .תואצרה םש וכרעב עובש לכבו "ןונבל" הדוגאה

 לש ורכזל 1894 רבמצדב 24־ב ךרענש יתורפסה ףשנהמ דאמ

 .(210מ (661:1111) 1895 2. 5. 60) ןיקנלומס ץרפ

 ,ץיוורוה לאכימ ,אריפש ןימינב ׳ונגסל רטונש סוילוי ,אישנכ
 ¬שי ,רדאב ד״ד ׳גנילהירפ ר״ד ,ץלפ אניס ,סוקרמ ןרהא
 התופרטצה ירחא דימ םלוא .!7 ץיבולפמוגו ןייטשקנלב והיע
 תלהנה ןיב םיכוסכס וצרפ "לארשי ץרא יבבוח" הרבחה לש
 םע רשקב רטונשו סוקרמ ןרהא היגיצנ ןיבל "ןויצ תבהא"
 איבהש ךוסכס — לצרה ר״ד יבגל ״ןויצ תבהא״ תוינידמ

 .18 ״ןויצ־תבתא״ תלהנה ךותמ םתאצוה ידיל וליפא

 תינלופ תרבודה היצנגילטניאהו םיטנדוטסה יגוחב םג
 ולדתשה 1893 תנש ףוסב דוע .תינויצ הלומעת התשענ
 לש ותכימתב קאמדושו■ םיובננט ,רגרביינ םיטנדוטסה
 םשל .םינויצ םיטנדוטס תרבח דסיל בונרטמ רגאווש דראודא
 ,תידוס תוצעיתהב ורבדו גרבמורבו ץלאז ר״ד וליפא ואב ךכ

 ואיבה הלאה םיצמאמה םלוא ,םיטנדוטס 10 הב■ ופתתשהש
 .םיתנש רחאל ךא תואצות

 התדועתו !9 ״ןונבל״ םיטנדוטס תדוגא הדסונ 1894 ילויב
 .םיטנדוטסה ברקב ןויצ תבחו ימואלה ןויערה תא ץיפהל

 ףלודור ר״ר ד״וע םינויצה יליעפמ דחא רחבנ ןושארה אישנל
 ,האירק־םלוא הרבחה החתפ דימ .דמאש ר״דו גנילהירפ
 םידחא םישדח רובעב .םיסרוקו תואצרה םג וכרענ ובש
 ,אדנל לאפר לואש ר״ד רחבנ אישנלו השדח הלהנה הרחבנ

 .דניירפהל בקעי ריכזמל

 בחרה רוביצה לא זורכב הרבחה האצי 1894 רבוטקואב
 .הדוגאה לא ףרטצהל■ רעונה םגו םיטנדוטסה ושרדנ וב

 :רמאנ ץרמנ ןונגסב בתכנש הז זורכב

 םיאשר ונא ןיא ׳תילכלכ הניחבמ ונמע ףדרנ םוקמ לכב"
 רכז ,תימצע הרכה ירסוחמ ונא ,תויעבט תויוכזמ תונהיל
 ¬ודקב גלפומה ונרבעו ונבלב שטשוטמ תראופמה ונתרסמ

 תירבעה ונתפש תעידי ,ונתאמ חכשנו ךלוה , םירוהטו םיש
 תא טאל טאל ונחנא םיזבמ ,תטעמתמו תכלוה — הפיה
 ־ייח םייחו תורחא תומוא לע ונמצע תא םיסימעמ ׳ונתודהי
 הלענ המגמ םוש ילבו םילאידיא ילב םויל םוימ ,רוערע

 .תמייוסמ

 ,ונלש רעונל םיעודי יתלב ונתפש ,ונתודלותו ונתורפס
 ונדבעמ םירכנתמ ונחנא ,התוא םיחיכשמ ונמצעב ונחנא
 ¬תהב ונתלצה תא םישפחמו ונלש םיימואלה םילאידיאהו

 םלוא .ונחורל םירז ןתוהמו ןרבעש ,תורחא תומוא םע תוגזמ
 ןכ ונדבכל םיטעממו ונמצע תא םיליפשמ ונחנאש המ לכ
 .הלפשהה יד ןכל .תורחאה תומואה תרקוהב ונחנא םידרוי

 ונחנא ׳םיבכמ ויה ךל ׳דבע תויהל ,ךל רוסא ,ידוהיה התא
 דיתע םעו רבע םע ,םע תויהל םיראשנו ונייה םידוהיה

 .5 ׳מע ,1 ׳לג ,1896 ״דיגמה״ 17

 תאצוה םע רשקב םעה־דחא אקארקב בשי 1896 רבוטקואב 18

 ,אקארק" :םיאבה םירבדה תא םושרל קפתסה ״דיגמה״ .״חלשה״

 ותעדב .םידחא םימי הז ונריעב בשוי (םעה־דחא) גרובצניג רשא

 ,1896) ״לארשי ינינע לכל שדקומ ישדח תע־ביתסמ הפ ל״והל

 .(308 ,מע ,39 ׳לג

19 7 .¥ .27 :1^1 ,1894 ,52611:1111£>7011\ .1)311• 
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 ונממ שרודו רעונה לא זורכה הנופ םירבדה ךשמהב ."ולשמ,
 םעה לש ותיחתו ותוריחל םחליהל ׳"ןונבל// תרבחל ףרטצהל

 .ידוהיה
 "ןונבל" תדוגא הריבגה אדנל .ר .ש ר״ד לש ותושארב
 יפלכש "תמא תפש" הרבחב םגו םיללובתמב התמחלמ תא
 םינפבו תימואל תיתורפס תיתוברת הרבחכ העיפוה ץוח

 .היתודוסי תחת הרתחו תונויצב המחלנ

 םיסחיה תוחיתמ לש דחוימ קרפ תווהמ וז הרבח תודלות
 .אקארקב תונושארה תוינויצה תורבחה ןיב םיידדהה

 :״תמא תפש״ הרבח
 ןילרבמ "דיגמה" תא ריבעה 20 סכופ לאומש בקעיש ירחא
 תבוטל הירופ תירוביצ הריוא םוש הב ןיאש הארו אקארקל

 תורפסל תשדקומ הרבח דסיל טילחה ׳תימואלה העונתה
 ,תואצרה ךורעתש לארשי תודלותל ןכו תירבעה הפשלו

 תוילאוטקא תויעב לע םג םיחובו־יפשנו תוחיש ,םיסרוק
 21 םכופ המלש קחצי ויחא לש ותעפשה תחת .לארשי םעבש

 תינמרגה ותרבוחב ףיטהו "רקוחה" יעדמה ןוחריה תא ךרעש
 016 £6<1611{1111£ <161 11681315011611 $£>1־3086 £111 <125 ^11(1601:11111

 דחי היהו תירבעה הפשה תיחתל ׳1887 תנשב רואל האציש
 "רבע תפש תדוגא" ידסייממ ץכ טרבלאו סובמאב יליו םע

 תיחתל ץולח אוה םג השענ ,"לארשי תיב" םשב ןילרבב
 םואנלו תוצרהל דואמ בהא ומצעב אוה .תירבעה הפשה
 תיחת" יכ תונמדזה לכב שיגדהלו תירבעה הפשב יבמופב
 ."תימואלה וז ונושל תיחתב קתני לב רשק הרושק םעה

 אקארקל ואוב ירחא תונושארה תוירוביצה תולועפה תחא
 רבע תפש תדוגא תמגוד יפל הדוגא ןאכ םג דסיל .דתיה

 .ןילרבב "לארשי תיב"
 טסוגואב 28־ב ודי לע הדסונ תומדקומ תויוצעיתה ירחא

 :22 התרטמו ״תמא תפש״ הרבח 1892

 םלוא ׳עובש לכב תירבעה הפשב םימואנו תואצרה! (א
 לארשי תודלות ד״ע תויזעול תופשב םג םימעפל

 .ותורפסו

 .תויתורפס תולאשו תואצרהה יאשונ לע םיחוכו (ב

 .םינותעל האירק־םלוא תמקה <ג

 .םניח תירבעה הפשה דומיל (ד

 דחי רבע םשמ ,םיעבשה תונש תישארב קוטסילאיב׳ב דלונ 20

 תופתושב הנק 1891 תנשב .םיעדמב םלתשהל ןילרבל ויחא םע

 "דיגמ,ד" תא ןמרוג דמ לש ונבו ותנמלא ידימ ויחא םע

 אקארקב .אקארקל 1892 תנשבו ןילרבל קילמ ותוא ריבעהו

 "דיגמה" תא ריבעהל הצר הנש התואבו 1904 תנש דע ררוגתה

 דסיו ךוניחה חטשב דבע ןודנולב .םיישקב לקתנ םלוא ,ןודנולל

 ןושארה ןקותמה ימואלה ירבעה רפסה תיב תא לופרבילב

 .הילגנאב

 הטיסרבינואה ידומיל רמג ירחא •1862 תנשב קזטסילאיבב דלונ 21

 ,1896 תנשב םש רטפנו (היברומ) ןייטיאקב ברו ףיטמ היה

 .רבמטפסב 8־מ ,1 ׳לג 1892 ״דיגמה״ 22

 תובכש לכמ שיא 50 הב ופתתשהש 23 תננוכמה הפיסאב
 ומשרתנש ׳ירבע םואנב סכופ ריבסה תידוהיה היסולבואה
 םירבזגה םיפיעסה יפל הרבחה תרטמ תא ,םיפסאנה ונממ

 הרחבנ ,וז הרבח דסיל ותעצהל םלוכ ומיכסהש ירחא .ליעל
 דוסיב הרושקה תוילמרופה לכ רודיסו תונקתה דוביעל הדעו

 תרבח
 םהרבא ,טסואפ ןרהא ׳סכופ לאומש בקעי ורחבנ הדעול
 ,אריפש ןימינב ,רזל ןואיל ,יקצוסרק לארשי ׳24־ןלצניג

 ןמז ירחא .דלפניא םקמ ,ץיטשנייו רטלא ,ץיטשטו ת .פ
 .םירבח 120 הרבחל ופרטצה רצק

 .25 האירקה םלוא לש תיגיגח החיתפ המייקתה 19.3.1893־ב
 ןויצ בבוחו ליכשמ ,ראואש עשוהי הצרה וירחאו חתפ סכופ
 ¬פה םיסחיה תולשלתשה" לע תפקמ האצרה ,אקארקב עודי

 תודלות תא רקסש ירחא .26״היצילאג תודהי ברקב םיימינ

 .$61851611131121{)311011, 1892 £41 18 $. 177 :ב ח״וד 23

 ,(הירגנוה) ילהואב 11840 תנשב דלונ ,ונימב דחוימ סופיט אוה, 24

 תועצמאב הירגנוהב תוללובתהב םחלנ! .אקארקב 1910־ב רטפנ

 טעגיס־שורמרמ־ב 1877 תנשב דסיש ״רותה״ ירבעה ותעובש

 .ל .ה רפוסהו ןחדבה םע רשקתה דמעמ קיזחה אלש ירחאו

 /׳שמשה" ןועובשה תא דחיב ואיצוהו טעגיס־שורמרממ בילטוג

 רלצניג אצי ,תדה קוזיחל ןיובתמ וניא בילטוגש ותוארב

 עקתשה רצק ןמז רובעכ ."רותה" ונותע תא שדיחו אימולוקל

 היצילאגב שבכ בר ישוקב ."רותה" תאצוהב ךישמהו אקארקב

 .וקיספהל חרבוה היסורב רסאנ ונותעש ירחא .םימתוח 250

 החמש ."דיגמה״ו "תדה יקיזחמ״ב ףתתשה 1881 תנשמ

 עיצה רפוס ןועמש ,ר אקארקמ ברה לש ונב — רפוס םנוב

 "תדה יקיזחמ תרבח" ישאר רשאכ ."תדה יקיזחמ" ךרועכ ותוא

 ןותעה תא אקארקב ופסכב רביירש דסי ,ותעצהל ומיכסה אל

 ־ןידל םרג הז ןינע .תכרעמה תא ול רסמו "תדה יקיזחמ לוק"

 רביירש .אקארקב ןותעה תאצוה תא קיספהל ורזג םינברהו הרות

 רלצניג תא ןימזהל "תדה יקיזחמ" ישאר וטילחה זאו םיכסה אל

 ירבעה ןונגסה לע הדיפקהש ותכירע םלוא .בובלב ןותעה ךרועכ

 רעונה תא ליגרי יכ תוששח םינברה יגוחב הדדוע ותחבשהו

 ול ונתנו הכירעמ רלצניג תא וריסה ,םירפסו םינותע תאירקל

 ¬קה םיקודאה ףגאל ותוכייתשה תורמל .וירמאמ תא בותכל קר

 .תירבעה תורפסהו הפשה יבבוחמ היה םיאנ

 ?ז1:25280$£, 1893, £41 14 5. 156; $61851611131121- : ב ח״וד 25

 .ק311011י 1893, £41 2, $. 23

 אשונה לע האצרה ראואש עשוהי הצרה (1893 ראוני) תע התואב 26

 "םידוהיה םיכייתשמ המוא וזיאלו המוא ונא םיארוק המ"

 [י$735 0160060^11 £431:100 1111(1 211 י^610861 £4311011 06110־

 ריבסה ראואש ."ץשולשישפ״ב כ״חא הספדנש י1611 <116 .ן^מ]

 ןויערב יכ חיכוהו םידוהיה לצא ימואלה ןויערה תולשלתשה תא

 ־יאו התמוא תויחצנ לע תידוהיה הפקשהה תפקתשמ יחישמה

 .םידוהיה תוללובתה לש תורשפא

 £216ק6 61116$ קס 1111501160 }ס<16!1 לש רבחמה םג אוה ראואש

 .(?ז3£ 1897)
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 עיגה היצילאגב תידוהיה היסולכואה ברקב תועיסהו םימרזה
 תלטומ ןכלו ימואל ןווכב יונש לח לארשי ברקבש הנקסמל

 י״ע ,תידוהיה־תימואלה הרבהה תא ןסחלו ריבגהל הבוחה
 .תירבעה תורפסהו הפשה■ חותיפ

 התצר הב ׳תימואלה תינכתה לש דוסיה חנוה וז תאצרהב
 .לוגדל הרבחה

 ."ןונבל" ירבח םג תוליעפב ופתתשה הדוגאה תודובעב

 ןילופ ידוהי תודלות" לע תואצרה תרוש הצרה קאמדוש .א
 הרבחה ידיקפת" לע גרביינ ףלודא ׳"לודגה ׳זרימיזק דע
 ילאיצוסה ןויערה" לע אדנל לאפר לואש ר״ד ,"תמא תפש
 תירבעל םיסרוק םג וכרענ ןמז ותואב .2ז "םידוהיה לצא

 .ידמל הרישע הירפס הדסונו
 ןותעב דוחיבו תינלופה תונותעב עיפוהל וליחתה םיתגיב
 ¬ויצה העונתה הפקתוה םהבש ,םירמאמ "8ק^16י111^016"

 לע ביגה אלש הערל "דיגמה" לעבל ובשח םינויצה .תינ
 אוהש תונמדזה לכ אוה לצינ הז םוקמב אלא ,תופקתהה
 השמיש ויתופקתהל המבכו תימואלה העונתב תוציקע ץוקעל

 ."תמא תפש" הרבחה דוהיב ול
 תפשכ תירבעה הפשה תצפהל םצעב הדסונש וז הרבח
 התסה ימואנ הנממ ועמשנש ,המבל הכפהנ ,תרבודמה םעה
 ־ץרא יבבוח" תימוקמה הרבחהו׳ הירטסואב תונויצה דגנ

 ."לארשי
 ךותמ רבדל ונתנ אל םינויצלש ךכ ידיל ועיגה םירבדה
 קרו ךא אוה התלועפ חטשו תילרטיונ איה הרבחהש קומינ
 רובידה תושר ונתנ. ןמז ותואב םלוא ,הירוטסיהו תורפס

 .תוללובתהה חורב םיללובתמה יגיהנמל
 םג הארקנש ,תיללכ הפסא ושרד םינויצה םירבחה
 ריכזמה■ רשאכו ח״וד תינמרגב רסמ םכופ .25,2.1894־ל
 םינויצהו הרעס המק םיללובתמה חורב רביד דלפיניא םקמ
 ¬יחב ומייקתנ אל וז הריואב .סכופ שאר בשויה תא ופיקתה

 .התחדנ הפסאהו׳ תור
 "גנוטייצ סקלאפ עשידוי״ב םסרפתנ וז הפסא לע ח״וד

 .28 יאנילרבה
 ריכזמכ ודיקפתב דלפניא םקמ הרבחה ריכזמ חלש 9.3־ב
 שרדו 29 בתכמ "גנוטייצ סקלאפ עשידוי״ה תכרעמל הרבחה
 ותעדוה תא סיפדהל (§11)ינמרגה תונותעה קוח דוסי לע וב
 ותואב .ליעל תרכזנה הבתכב ורסמנש ,םיטרפה תונוכנ־יא לע
 לש דעוה ירבחמ בתכמ םג ספדנ ובתכמ ספדנש ןוילג
 ומצעל השרה דלפניא יכ ,ועמשש ,30 םינויצה .״תמא־תפש״
 הרבחה םשב "גנוטייצ םקלאפ עשידוי״ה תכרעמל חולשל
 ,תמאל דוגינב תדמוע 10 ןוילגב הבתכהש ,ןיוצ תבש ,העדוה

 דלפניאו הטלחה םוש טילחה אל דעוהש םימותחה וריהצה
 .תרכזנה ותרהצה תא הרבחה םשב חולשל חוכ הפוימ היה אל

 קיזחמ אוהש העדוה ל״נה הבתכה רבחמ םסרפ הז דבלמ

 ?12ץ510$£י 1893, 1^1. 16 5. 179 27

 .;1x3150116 ¥011<526111111£ 1894 (6/111) נאזנס 10, 8. 5 28

 .]אז! 12, 8. 4 : ב ספדנ 29

 .ץלפ אניס ,רטונש סויל־ןי ,ןרוהכיא לאונמיע ,אריפש ןימינב 30

 .31 הנושארה ותבתכב בתכש המ לכב

 ¬רמתה הרבחה ירבח ברקב הררוע דלפניא לש ותוגהנתה
 18.3־ב תיללכה הפסאה ךשמהבש ,וזכ ,דדמב הלודג תורמ

 לאומש ר״ד ,םכופ לש ומוקמב הרבחה אישנל רחבנ 1894
 ונגסל ."תירב ינב" תכשל אישנכ בר ץרמ הליגש אדנל
 רבח) קאמדוש ןוטנא ינלופ ריכזמל ,םאפ לדנמ רחבנ
 ,רגרב יול ןרפסל ,אריפש ןימינב ירבע ריכזמל ,("ןונבל"

 .ש ,דניקסיז דוד ,רזל .ש דעוה ירבחלו ןמפוה .ל רבזגל
 .3ע רגרביינ .יו רגארש־גוצרה .ש .י ,רנטייצ

 ¬בחב םינויצה םירבחה ורזענ הבש ,תקולחמה הרמגנ הזב

 הטקנש ,"ןונבל" תיאמדקאה הדוגאה י״ע "תמא תפש" הר
 ¬עה הפשה תצפהל הרבחכ ,"תמא תפש" יכ ,הרורב הדמע

 הדוגאה םג םלוא .תונויצה דגנ תאצל תיאשר הניא ׳תירב
 ואיבה תוישיא תובירמו תוטטק .םימי הכיראה: אל "ןונבל"

 ,הלוסיח ידיל

 תנשב ומיקה גיטפאהרהאוו ,ןייטשפליה םייח םיטנדוטסה
 "רחשה" השדח תיאמדאקא הדוגא 1897

 המייקתהו ידוהיה רעונה לש הכירדמל תויהל החילצהש
 .1939 דע

 ¬מנה םתדמע תא אקארקב םינויצה וארה םימיה םתואב

 .ידוהיה ךוניחה ןינעב הלהקה יבגל תצר
 ¬צה יפל הלהקה דעו טילחה 1893 םידומילה תנש תישארב

 תארוה תא רשאל 33 גרובסלדנמ טרבלא תלהקה שאר לש ותע
 ¬סמב תירבעה הפשה דומיל תא לטבל ,יזוחמה ךונחה דעו

 ,םייממעה רפסה יתבב לארשי ידלי ליבשב תדה ידומיל תרג

 תויסנכה יתבב קרו ךא תמצמוצמ תירבעה הפשהו ליאוה
 הדבועה חכונל .תילוטקה היסנכב תיניטלה הפשל המודב
 דמלל אוה רתוימ תינלופל ומגרות רבכ רודיסהו ך״נתהש

 .תירבעה הפשה תא םידימלתה תא

 התוא ןייצו וז הטלחה: דגנ תופירחב: אצי "ץשולשישפ"
 הניחבמ יכ תכרעמה השיגדה 34 ףירה רמאמב ,םזילדנווכ

 הנידמה יקוח יפל תרכומ תירבעה הפשה םנמא ןיא תימואל
 תילארשיה תיתדה הפקשהה תניחבמ םלוא .םידוהיה תפשכ
 אל אקארקב הלהקה .תדה תפשל תירבעה הפשה תבשחנ

 .תודהיה ןורקעב עוגפל תיאשר ,דתיה
 תריבב םג אלא אקארקב קר אל בושח הארנ הז ןינע
 הפסא הטילחה 1893 רבוטקואב 29־ב .בובלב — היצילאג
 תידוהיה היסולכואה תורמרמתה תא עיבהל בובליב תיממע

 המסרפ בובלב תיצראה תידוהיה תימואלה תורדתסהה■ תלהנה 31

 "ןונבל״ו "לארשי־ץרא" תורבח יריצ תעצה י״פע" יכ הלש רזוחב

 ץוחמ תדמועכ "תמא־תפש" הרבחה תא ריכהל טלחוה ,אקארקב

 ."אקארקב וננויער תוחתפתהל קזנ תמרוג יכ ןעי ,ימואלה הנחמל

32 5 .5 ,13 .:141 1894 ,526111108)011^■ 1130116)11(. 

 ירחאו אקארק תייריע לא םידוהיה גיצנכ 1866 תנשב רחבנ 33

 1882 ראוגיב גרובסלרנמ רחבנ (1881)ןהוולמאס ר״ז לש ותומ

 .הליהקה שארל

 ?12ץ57X1) 3 .141 ,1893 ,810$£), 8. 25'—27 "140י1׳002650ץ 34

 .ע73042112מב"
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 ףרטצהל םידוהיה לכמ השרדו■ אקארקב הלהקה ישעמ דגב
 .וז האחמל

 :רמאנ אקארק תלהקל בובלמ החלשנש האחמה תטלחהב

 איהו תידוהיה תוברתה לכ הזונג הבש תירבעה הפשה (1

 הרושקו לארשי תוצופת תא דחאמה םיטעמה םיעצמאה■ דחא
 ידוהיה םעה תא רעשל ןיאש ,ךכ ידכ דע תידוהיה תוימואלב

 םידומילה תינכת רותמ התוא קוחמל ןכתי אל כ״ע — הידעלב

 .לארשי ידליל

 לארשי־תד לש דרפנ יתלב קלח איה תירבעה הפשה (2

 תא אלמל רשפאש ,דבל •׳תילאגוגאגיס" הפש הנניא איהו
 תדה דומיל ןיא ךפיהל !תינלופה ןזגכ תרחא הפשב המוקמ

 .תירבעה הפשה דומיל ילב תידוהיה

 םידומילה תינבת ךותמ תירבעה הפשה תטמשה י״ע (3

 רפס יתבל םהידלי תא חולשל םידרחה תא םידיחפמ
 .35 םייממעה

 האחמ־תפסא אקארקב םג הנגרוא םינויצה לש םתמזיב
 לטבל הלהקה השרדנ ןהבש ,תויציטפ הלהקה דעול ורסמנו

 .התמכסה תא

 ¬רוה תא לטבל הלהקה דעו חרבוה הזכ יממע ץחל תחת

 .תדה ירומל רבכ הנתינש ,התא

 יכ ,ותעשב םיכסהש גרובסלדנמ טרבלא הלהקה שאר

 .36 תלהקה ייחמ קלתסהו ותואישנ לע רתיו ,ורצנתי וידלי

 ר״ד לע תונושארה תועידיה אקארקל ועיגה 1896 סרמב

 .8611כ516111ג1ב21ןכג11011 1893 18, 8. 6 35

 .)11^15<:1ו6 ¥011<52611111ב£ 1894, 2, 8. 5 36

 ועדונ "דיגמה״ב הספדנש תינוקאלה העידיל טרפ .לצרה
 י״אמ וכרדב היהש הול ךירנייה ר״ד יפמ םיטרפ רתוי

 ןתנו "ןויצ תבח". לע "תמא תפש" הרבחב הצרהו ןילרבל
 ,37 וכרעו םידוהיה תנידמ :לצרה ר״ד לש ורפס לע הריקס

 הניומ אבש ,אדנל לאפר לואש ר״ד רבד לירפא תישארב

 םיפסאנה וטילחה ומואנ ירחא .לצרה לש ורפס לע ךונבל״ב
 .38 הרקוהו דובכ ,הדות־ישגר לצרה ר״דל תיפרגלט עיבהל

 "ןויצ תבהא״ל י״א בושי ןעמל הדובעה לכ הרסמנ רשאכ
 ."ןויצ תבהא" לש ףינס 1897 ראוניב אקארקב םקוה בונרטב

 לע םוקרמ ןרהאו ץלאז ר״ד ורביד 10.1.1897־ב הפסאב

 וז האצרהב .39 ״לצרה רודואית ר״ד לש םידוהיה תנידמ״

 לש ולאו םה השמ לש ויתועד ןיב האוושה םוקרמ השע
 היכרותב הנפמ ינפל דמוע םלועהש ,הנקסמ ידיל אבו לצרה
 בשיל שי םיתניב .תישממ הרוצ לצרה לש ותינכת לבקת זאו

 םוילוי ,ר״וי לקנרפ לדנמ ורחבנ ףינסה דעו לא .ץראה תא

 ,ץיבולפמוג .י ,יקצוסרק לארשי ׳סוקרמ ןרהא ׳ונגסל רטונש

 הפסאב .קבטולו רדאב ר״ד ,גנילהירפ ר״ד ,ץיטשקנלב השמ,

 לע הדות ישגר לצרה ר״דל עיבהל הטלחה םג הלבקתנ
 .40י״א בושי ןויער תבוטל ולעפמ

 .103 ׳מ.ע ,(סרמב 26) 13 ׳לג 1896 ״דיגמה״ 37

 .113 ,מע ,(לירפאב 9) 14 ׳לג םש 38

 ^!0115: ם!־. ׳11ר£0<301 : תרבוחב העיפוה■ האצרהה 39
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 הנושארה םלועה תמחלמ ינפל אקארקב תונויצה תודלותל
 תאמ

 ל״ז ,הבלוב דוד ר״ד

 תודהי בצמ היה תמדוקה האמה■ לש• םינומשה תונשב
 לכ רסוהו תילאיצוס הדובע לב רסוה :דאמ םוגע אקארק
 םיעשתה תונש■ תישארב קר .םייטילופה םייחב הבשחמו וק
 .היחתה תעונת לש םינושארה רוא ינרק תואריהל םיליחתמ
 תא חפטל הדיקפתמ רשא "תמא תפש" תדוגא תנגראתמ
 םירבע תצובק הנגראתה הדוגאל ביבסמ .תירבעה תוברתה
 ¬שה לש ךרועה ,סקופ רמ טלבתה םהיניב רשא ,םיליכשמו

 הריציה םע רשק רצונ הזכ ןפואב ."דיגמה" ירבעה ןועוב
 חור־בשמ■ שגרוהו — תוברתה חטשב התע תעל ׳תימואלה
 העיפוהשכ ,ןכל .אקארק ידוהי לש תנבואמה הבשחמב שדח
 ארק רשא ׳לצרה רודואית לש תלצאנה ותוישיא ברעמב
 ¬מנ ,תידוהיה הנידמה ןעמל המחלמלו תודהיל תימצע תוריח

 ¬תה רשא םישנא לש הנטק הצובק אקארקב רבכ האצ

 ¬ארה ינויצה ןוגראה םק ךכו — לצרה לש ותרותמ הבהל

 םייתאממ רתוי רצק ןמז ךות וכותב דגא רשא "ןונבל" ןוש
 .שיא

 םיכוסכסה .בר ןמז הכרא אל הנושארה תובהלתהה םלוא
 תפוקת רחאלו ,תוררופתהל ומרג "ןונבל׳" ךותב םיינונטקה

 המק ,ךכ רחא דימ םלוא .ןוגראה רזפתה הרצק רהוז
 ,יאמידקאה רעונה ןיבמ דחוימבו ,השדח םיריעצ תצובק

 ¬ראה תא ודסיו ׳גיטפהרוו ןייטשפליה וטלבתה םהיניב רשא

 שדחה ןוגראה תרטמ .(תירבעב "רחשה") "טיושדשפ" ןוג
 .תידוהי־תימואל חורב יאמידקאה רעונה תא ךנחל ,דתיה

 ןוגראל תינויצה הלומעתה לש הגהה רבע 1897 תנשמ לחה
 תולועפ ןכו הכונח ןמזב םיבכמ יפשנ ןגרא ןוגראה .שדחה
 םלוא .תידוהיה היצנגילטניאה ליבשב תורחא תוימואל
 םיללובתמה תעפשה חכונ ,תורכינ יתלב ןיידע ויה תואצותה
 ¬רואמה םינויצה רפסמש ךכ ,תידוהיה היצנגילטניאה לע

 1899 תנשמ■ לחה ,םרב .תורשע המכ לע הלע אל םינג
 רשא ,ןוהט עשוהי ר״ד עיפוה אקארקב .הבוטל יוניש לח
 רשאו ,(לפמט) םדקתמה תסנכה תיבב ברכ רחבנ התע הז
 ררועל ליחתה ,תימואל חור תואלמ תוניוצמה ויתושרדב
 ¬ועפ םג .וירבדל ןיזאהל ופפוטצהש םינומהה תא םתמדרתמ
 ירפ האשנ םיינוכיתה רפס־יתבב תידוהיה תדל הרומכ ותל

 .םיטסיזנמיגה ןיב תימואל הבשחמ הערזו

 ¬שהו תינויצה הבשחמה תייחת תרכינ 1900 תנשמ לחה

 התע לבקמ "טיושדשפ" .אקארקב ידוהיה בוחרב התעפ
 םג תולועפה תא ביחרהל םילדתשמ רשא םישדח םירבח
 ¬מש טלבתמ םישדחה םירבחה ןיב .םיאמדקא־אלה םיגוחב

 ןמ אצוי יתלומעתו ינוגרא ןורשכ לעב ,םולבדלפ ןוע
 הדשה ירעב םג תיתלומעת הלועפב ליחתמ ןוגראה .ללכה
 .היצילג ברעמ לכ תללוכה תורדתסה ןגראל חילצמו

 1 תיתלומעת־תינוגרא הדובע תכשמנ המצע אקארקב םג
 ןוגרא ,"תור" םישנ ןוגרא ,"תודחא" םירחוסה ןוגרא םקוה
 ¬לת ןיב תינושאר הלועפ הליחתמ ןכו "לארשי תיב" יתד
 טאל טאל .םיינוכיתה ם״היתב לש תוהובג תותיכ ידימ
 ריכזהל שי ןאכו .םעה תובכש לכל תינויצה הבשחמה תרדוח
 ר״ד ןשרדהו דמולמה לש תימואל־תיתדה ותלועפ תא

 .רגנילז
 ¬ויצה .םינשושב הגוס התיה אל תינויצה הלומעתה םלוא

 1902 תנשב .םייניצר םירחתמ הכרד תישארב תשגופ תונ

 ¬פמכ הליחת ןגראתה רשא ,"דנוב" ידוהיה בוחרב עיפומ
 ריהצה ותלועפ תישארמ .תיאמצע תידוהי תיטסילאיצוס הגל
 — קדצבו — וששחב ,תונויצה בייואכ ״דנוב״ה ומצע
 ,ינש דצמ .םילעופה יגוחל םג רודחת תינויצה העונתהש
 ,יקסנישד לש ותגהנהב תינלופה תיטסילאיצוסה הגלפמה
 ¬יקה תוללובתהה ידיסח םידוהי םיגיהנמ הכותב הללכ רשא

 עשפב םמישאהב ,םינויצה דגנ יולגב ןכ םג האצי ,תינוצ
 ¬ילאיצוסה הגלפמה .םעה ינומה תאנוהו "םזינויצקאירה"
 ,תונושה תוריחבה ןמזב םיידוהיה תולוקה לע המחל תיטס
 םהייוכיס ויה אל םהידעלב רשא ,ינלופה טנמלרפל דחוימבו
 הריעצה תינויצה העונתה .םיחוטב םייטסילאיצוסה לש
 םעפ אלו ,היתופסאב תושק תומחלמ םחלהל תצלאנ התיה
 וררוע הלאה םיישקה םלוא .םיידי תורגתל םירבדה ועיגה
 .תיביסנטניא הדובעלו םינוילע םיצמאמל ינויצה רעונה תא

 םיגוח ונגראתה .בחורבו קמועב לודגל הליחתה העונתה
 לש ותמזיב ידוהי רפס־תיב דסונ .םיילכלכו םייתוברת
 ןכו ׳תואוולה תפוק ,תולמעתהל ןוגרא םק ,רזל המלש
 התואב .םיידוהיו םייללכ םיעדמב תומלתשהל םינוגרא
 ,"ןויצ ילעופ״ו "יחרזמ" לש תויורדתסהה תונגראתמ הפוקת
 םיגוחה ןיב הקזח הלומעת החלצהב הלהינ הנושארה רשא
 ¬יצר תורחתה התוויהו םילעופה יגוח ןיב הינשהו םידרחה

 ."דנוב״ל תינ
 תינויצה העונתל הלא םימיב םק שדח דגנתמ םלוא
 ."םייולת יתלב םידוהי" לש ןוגרא אוה אלה ,אקארקב

 יסנרפ לש ןוטלשהמ םתדרוה ,דתיה הזה ןוגראה תרטמ
 יתלב״ה .םינלופה םיטסיטברסנוקל םיברוקמ ויהש ,הלהק,ד
 ¬עהל וצר ,םיינלופה םיטסילאיצוסה י״ע וכמתנש "םייולת
 תוואת דבלמ לבא ,םהידיל םיללובתמהמ ןוטלשה תא ריב
 םינויצה דגנ ומחל ,החנמ וק לב םהל היה אל ,ןוטלשה

 .תיטסילאיצוסה הלגעה ירחא וצרו
 םגיצהב ,הפונתה לכב םינויצה ואצי ,הזה ןוגראה דגנ
 תינויצה העונתה םלוא .םואלו םדא תויוכז לש םילאידיא
 אל הליחתמ רשא ,ןוהט ר״ד רשאכ ,דחוימבו הששואתה
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 תא גיצהל םיכסה ,םייטילופה םייחב ליעפ ןפואב ףתתשה
 דמוע ןמזה ותואמ■ .הימולוק ריעב טנמלרפל ותודמעומ
 ןויסנבו תובהלתהב התוא תרשמו העונתה שארב ןוהמ ר״ד
 םיתושה ,םעה ינומהל העונתה תרדוח ול תודוהו ,בר
 ¬אר םיעיגמ אקארקל .ןוילע דסחב םאונה ירבד תא אמצב
 אקארק .יתבר־םע תופסאב םימאונו תינויצה העונתה יש
 ¬ורת תמרותו ,היחתה תעונת זכרמ בובל די לע התשענ
 "לאלצב" תכורעת תנגראמ ,תוינויצה תונרקל תולודג תומ

 .תוימואלו תוירבע תויתוברת תולועפ לכב תכמותו
 םלועה תמחלמ תצרופ ,תינתחדקה תוליעפה עצמאב
 ,םיקתתשמ םייטילופה םייחה ,אבצל סייגתמ רעונה .הנושארה
 ןיא ,תמדרנ העונתהש ןבומכ .ריעה יוניפ לש ןמז עיגמו

 תלמשחמ רופלב תרהצה םנמא .דובעל ימ ליבשבו ימל
 םלוא •אבצה לשומ ןיידע ריעב לבא — אקארק תא םג
 יכ תעדל םלוכ וחכונ ,קשנה תתיבש לע זרכוה קר רשאב
 .תינויצה הבשחמה עוציב תארקל הרגבתה אקארק תודהי

 דביע רשא ,ימואל דעו דסונ ןוהט ר״דה לש ותושארב
 רשאו ,םיימואלה םיטועימה תויוכז תנגה לש תודוסיה תא

 םיטועימה תויוכז תנגהל הזוחה תודוסיכ דב רחא ושמיש
 ןוטלשה תא שובכל התע הצור תינויצה העונתה .לייסרווב
 ¬יהקה ןינב ינפל ףסאתה שיא יפלא המכ לש להק .הליהקב

 ¬תמה הליהקה שאר לש ותורטפתה תא עיגפמב שרודו הל

 שאר רטפתמ ,הפיקתה להקה תדמע תא ותוארב .ללוב
 תוערפ ,ריעה תובוחרל םולשה עיגה םרט םלוא .הליהקה
 ןגראתמ בושו: .אקארקב תוצרופ םד תובוקע תוידוהי־יטנא
 טיקשמ דיב קשנבו תימצע הנגהכ ינויצה ידוהיה רעונה

 ,ימיטגלה ינלופה ןוטלשה ןגראתה רשא דע ,תוערפה תא
 .ונכ לע רדסה תא ריזחהל ידכ

 לש תוירפמיאה תוברוח לע רשאכ ,השק הפוקת התואב
 ימוי ןותע דסונ ,תושדח תונידמ תומק היסורו הירטסוא
 ¬יעה ודסימ רשא ׳"קינני׳זד יבונ" תינלופה הפשב ינויצ

 םלהליו ר״ד ןושארה וכרועו םואבסונ םהרבא היה ירק
 ־םוא שירימב ותלועפ תא ליחתה רשא ,ןותעה .רמהלקרב
 רבודה השענ ,אקארקל רבע םישדח המכ רחאו וארט
 .םידוהיה תויוכזל ןגמהו תינויצה העונתה לש רתויב קזחה
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 ¬חה ונייח תניר ךותב םג .םלועל החמנ וניא רבעה םתוח
 דובעישמו תולג לועמ םיררחושמה ,לארשי־ץראב םישד
 ראב איה הקומעו העמדה רוקמ שבי אל ןיידע ,תויוכלמ
 תוליהק ייח לש הלענבו רקיב ונל היהש לכ לע ןורבזה
 ¬ודימב םמעמ םימרומה םידיחיה םכותבו ,תוצופתב לארשי

 תוליצא ,םשפנ טטר ,םהיתונוצר לדוגב ,תוישונאה םהית
 םתמוא דובכ לעו םתיב םויק לע קסופ וניאש םקבאמ ,םחור
 ¬שומו םימורמ םהשכ רכנה יררהב םהילגר ופגנתנש דע —

 ¬אה תכשח םוהתב םיללוצו הרהטב םתמשנ םיחפונ ,םילפ
 ונא דועו ,םהמע םידהייתמו ונא םירזוח םעפ ידמ .ןודב
 םהילא תטשומ ונדי דועו ,הנורחאה םפא תמישנ םישח
 ונבלו ,ונתיבב םתוא ונחריא וליאכ לשמ ,םתבריק תשקבב
 תנרוק תרהוזה םתומדו דימת םדגנכ חותפו המוה

 ...ונתמועל

 םינלופ תוכלמ ריע

 — הקיתעה ,השודקה הליהקה ,אקארק תא ,יריע תא הרכזא

 םיידוהי רוקמ ־ייח תעפוש התרהש ,יתובא תובאו יתמא ריע
 ריע םינלופל ,דתיה םא .החטבבו טקשהב ,תחנו הבושב
 םתמכח תבצחמ ׳םתוברת שרע ,הלודגה תוכיסנהו תוכלמה
 ־תירק ,בגשמ־ריע איה ,דתיה םידוהיל — םהיתודימ תלוגסו

 ...הב אלוכד אכרכ ,םתולג תממשב זוע
 ,תסמונמ ׳הנותמ ,תחפוטמ !הל היה דחוימ יפוא !אקארק

 ןווג תבורמ .תורודה סוחי לש תרוסמ תמשונ הלוכ ,תלצאנ
 הלסיוה תודג לע הכשמתנו הערתשה םילילצ תריתעו
 היחירצו היליספ יבוטיחב ,םירודהה הינגו םיידילוסה היתבב
 תסנוכמ הלוכ — הטקשו תלהוצ ,היקנו הקורי ,םיפוקזה
 םיתובע םינומרע לש תובחר תורדש .המצע ךותב תרהרוהמו
 םיקראפ הוראיפ םירברפב ;ביבס ביבס הורטיעו ,דופיקה
 ¬מה םיבחרנ קחשמ־ישרגמו תוקיחרמ לויט־תורדש ,םיחרופ
 ויה םיקראפה ךותב .םינטקלו םילודגל רודיבו שפונ םיעיצ
 םיררושמ לש תוטרדנאו ,תונליא קריב תויובח דמח־תונפ
 רוביצה תורדש לכמ .םינמאנ היוול־יגבכ ךב תוציצמ םינמאו
 ¬רבמו םיכייחמ ׳תונדעמ םיכלהמ ,םתעד רדבל ןאכל ורהנ
 ¬מו םיבשוי וא ,ןזואל הפמ םיחישמ ,םולשל הז תא הז םיכ

 חטשב הזמ האלהו ,הניגנ ילילצ םילוע ןאכמ .רפסב םינייע
 תכל תקחרהשכ ,.הלסוראקה תבבוס תבבוס "הינולב״ה
 >(^<*5׳ !<־1610 ״טקשה״תניפ״ל תעגה ,ךאדרוי ר״דה קראפ״מ
 הנושארה םלועה תמחלמ! רחאלש תיאלקחה הווחה םוקמ
 ־ץראל םברדב םיצולח לש תוצובק המכו המכ הב ורשבתהש
 תנמדזנשכ ;יאלפה הפונב "הקסבוטסוי הלוו״ל םשמו ,לארשי

 םימה־םגאב טשו הריסב דרוי תייה "יקסבוקארק קראפ״ל
 ץפקמ התא "יקסרוגדופ קראפ״בו קראפה עצמאב עובק היהש
 ,םינדאו םיעלס ןיב םילתופמה םיליבשב דרויו ץפקמ הלועו

 .ךיניע אולמל עורז תוכר תועבג לש ףונו
 הייח לש דבלב ןכותב אל אקארקב הב וגזמתנ שדחו ןשי
 ¬נבו טלאפסא קוציו רשי בוחר .תינוציחה התרוצב םג אלא

 םיינרדומ קסע־יתבו םידירשמ תעונתב םישחור םישידח םיני
 ־ומסב ךמתנ תודימ־תיבו דבכ רעשו! הממיס הזמו ,הזמ —
 ־תריט לא תילעשמ .קוחרה רבעה ץבור ןהיניבו — ןבא־תוכ
 ־וחב םמורתמה (יא׳-^61) "לוואוו״ה לא ,הקיתעה ,םיכלמה
 יולת וימורמבש לדגמה לא תלפעהו ׳ריעה עצמאב ויתומ
 הירק לש המארונאפה ךינפל התלגתנ — טנומגיז ןומעפ
 לע תורוד הניינב וננוכ ןוימד ילעב םילבירדאש ,הלודג
 יונ ףיסוהל ודקש קרו םייקה ןמ וערג אל םלועמש ,תורוד
 םיצוח היתורדשו היתובוחר תיאר — .הנח לע ןה ,היונ לע
 םיבלתשמ ,םינשב תואמ ינפלמ םיקוושו: תורכיכ םירבועו
 ־בימו תולכיה לא םיכמסנו םידי־תובהר "תורצח" ירעשב
 ¬המ לש ראפה םא יכ םולכ דוע םישמשמ םניאש םירצ

 תוללכמה תחא ,תינוליגאיה הטיסרבינואה הנה — .היהש
 ¬רמבש המומדו האלפומ רצח התואו ,הפוריאבש תוקיתעה
 ,"ינאירולפה רעשה" הנה .םוקינרפוק לש ולספ דמוע הזכ

 ,׳ץיביקצימ םדא תבצמ ,וליגאי ךלמה תטרדנא ,"לדנור״ה

 ¬סיההו ,םירישעה ויגצומב ימואלה ןואיזומה ,"הציגניקוס״ה

 ־יתבו םינורטאיתו ווניח־תודסומו םירזנמו תויסנכ ,םיירוט
 ,דרכריכה ■תילמשחה תרבוע הלא לכ דיל — םיקיתע תוכנ
 ,אקארק לש תוידגאה תועבגה תוססונתמ קוחרמ .תינוכמהו

 ¬לו ויתומחלמ ימיב ינלופה םעה ידיב ומרענש רפעה־ילת

 ־ץיפוק" לת ׳"וקשוי׳צשוק ־ץיפוק" לת — ןרכז תחצנה
 ."אדנאוו״ץיפיוק" לת ,"סוקארק

 הלוגבש תידוהי תוכלמ ריע

 ,"לוואוו״ה לש דחא דצמ ,הלוככ הבור ,ריעה ,דתיה ךכ

 ¬מו ,הלסיול דע ידוהיה עבורה ערתשה ינשה ודצמ■ וליאו

 עבורהמ הנפשכ ידוהיה בשותה .ה׳זוגדופ זוחמה ינשה הרבע
 ןיא׳, :הריעה ךלנ :רמוא היה ,ירצונה עבורה לא ולש
 ,םהה תומוקמב וררוגתה אלש טעמב םידוהיה ."ץירא טאטש
 יתב תורכיבהו תובוחרה לכ תא םש ואלמ ןכ יפ לע ףאו
 ,"קניר״ילאמ״בו "קניר״ב ;םידוהי לש םידרשמו רחסמ

 ־יפש ,הנניש ,הקצילמרכ "רקסבש ,הקזדורג ,הקסנאירולפב
 .םירחאה תובוחרהמ םיברבו ,הקציבקאר /ץיבול ,הנלאט
 .רכינ ןפואב העונתה םש התפר םיבוט םימיבו תותבשב
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 ושרתשה םידוהיה לש םיישפחה םהיתועוצקמ! ןכו םרחס
 זאמ .ובבחתנ ףאו ,הצקה לא הצקה ןמ ריעב וצרפו!
 ,ןושארה ףזוי ץגארפ לש ותוכלמ ימימ דוחיבו ,םדקמו
 אלל ,היבשות לכ ןיב אקארק לש םיילכלכה הייח וגזמתנ
 תיסנכמ קחרה אל .שובל תנפואו דמעמ ,םואל ,תד לדבה
 לדוגמ דיסח ,ידוהיה תא תוארל היה רשפא השודקה היראמ
 ¬ופב םירצונה ויתוחוקל םע ןתונו אשונ אוהשכ ,תואיפו ןקז
 םתוא הנהמו המכח־ירמאו רומוהב וירבד לבתמ ,החצ תינל
 חרפ רחסמה .וינפ־רואמב םג אלא רכמנה ץפחב קר אל
 םשכו .הינמרג דעו היזלש דעו הימהובמו הניומ ףעתסנו

 ¬צונה ואב ןכ ,םיירצונה םיעבורב םיברועמ םידוהיה ויהש

 ,םיידוהיה םיעבורה ךות לא םג הביבסה ןמו ריעה ןמ םיר

 םידוהי .םיילותאק הארי־יתבו םירזנמ בורל ודמע םברקבש
 תורוחשה םהיתומילגב םירמכו ךילמיירטשבו תוטופאקב
 שי .הז דיל הז םיככחתמו םיבשו; םירבוע ויה תומוחהו
 ,ידוהיהש שיו ,ידוהיה אפורה לצא אפרתהל אב ירצונהש
 לש האפרמה לא ודלי םע םנכנ היה ,רתויב קודאה ףא
 ךא דובכה ינפמ ועבוכ ריסמ ,םיטארפינובה רזנממ םי׳חלג״ד
 ,םהינפ םדקמ אפורה־׳חלגה .ושאר לע הפיכה תא ריאשמ

 בגאו ויפ יניש ךותל ץיצמ וא דליה לש ועצפב וניע ןתונ
 רחאלכ ותכאלמ השוע "שוחימה ןכיה״ו "ךל באוכ המ" הלאש
 םיאצוי ודלי םע באהו ןשה תריקעב וא עצפה תשיבחב די
 הבוטה לע םשה תא םיכרבמו הדותב םיריטפמ וינפלמ

 .םהל רצב םהל למגש

 אל תיתד תונלבס לשו יחרזא ףותיש לש וז הדימ םנמא
 .תרבועו תכלהמ הדימ וז ,דתיה ונרעצל .תמייק התיה דימת
 ¬וקת לכב ריעה תא וחתיפו ונבש יפ לע ףא אקארק ידוהי

 .םיירצונה היבשות ידי לע ופדרנו לבס םג הב■ ועדי ,היתופ
 םתמזימ ומרתו הלוב ריעב ובשייתה םידוהיהו םינמז ויה
 עבורה לא קחדיהל וצלאנש םינמז ויהו ,המודיקל הכורבה
 ,תונוטלשה יפוליח םע םידוהיה ורשייתנו ולבס דוחיב .׳זיימי׳זק
 םופדרו■ "םיירטסוא" םירחוסכ ובשחנ םעפ .ירטסואהו ינלופה
 ¬טסואה םואכדו "םיינלופ" םירחוסכ ובשחנ םעפו ,םינלופה
 אקארק שוביכ ימיב ךכ רחאו ,הרשע־שמחה האמב רבכ .םיר

 הזיבל םידוהיה ויה ,1657—1655 תונשב ,םידוושה ידי לע
 ׳זיימי׳זאק תא וסרהו ודדש םידוושה .םידדצה ינשמ גרהלו
 לכ תא םמצעל וחקלו םידוהיב ודגב םינלופה וליאו ,הלוכ
 אלא דוע אלו ,םירצונה עבורב םידוהיה ודיקפהש שוכרה
 דימשיו לטבי יכ ,באטסוג־לראק ךלמה שבוכה תאמ ושקיבש
 תומוחב ונבש םידוהיה .םידוהיה לש הישעתהו רחסמה תא

 ויהש ,םדיבש םיעצמאה לבב הילע ונגהו הורציבו ריעה
 םפסכ בטיממ ול ומליש ףאו ביואה םע עגמל םינושארה
 םע ,ךכ־רחא וזרכוהש םהו — םייוציפ לע םייוציפ םבהזו
 -ידגובכ ,אקארקל ׳זרימי׳זאק ןאי ינלופה ךלמה לש ובוש

 לש םבצמ היה השק .תידוושה האושב םימשאכו הנידמה■
 זחאיהל ךיא וניבה םה ךא ,םינמזה לכב טעמכ אקארק ידוהי
 םג ועדי -ןינבהו הישעתה ,הכאלמה ,רחסמה יפנעב וז ריעב

 .הנובתב םהישעמ תא לכלכל ךיא ועדי

 תידוהיה הליהקה הססבתנ ,רומאכ ,םינורחאה תורודב
 חורה ןמ ונרקוה הווהה ייח .ליח לא ליחמ הכלהו אקארקב
 לע תדמתמה תוקבאיהה חורמ ,הליהתה־בר רבעב תובאה:לש
 ¬לו תווצמל ,ץרא־ךרדלו הרותל ךניחש ,ידוהיה תיבה םויק

 ,חור התוא הנגנתנו הבבודתנ תינפ רשא לכב .םיבוט םישעמ
 .לארשי תניכש לש הוימ תורוד לש דוהה דוה היה ףפוח
 םיפקומ ראפ יתב !תולקועמ תואטמסו םירישימ תובוחר
 םיטמה םיפופצו ׳םיפופכ ,םינטק םיתבו אשד תובחרו םינג
 ־תליהק לש תחא הינופמיסל םידחאתמ הלא לכ — םדצ לע
 ,הנומאב רוביצ יכרצב תקסועה תיאמצעו המילש לארשי
 הב הליהקה תודסומ — .היתוגאד לכ לועב תאשונו תחקפמ
 ,ךוניחו הרות יתב ,ןיד־יתבו דעו־יתב :תראפתל םיססונתמ

 ־תסנכה ,םיכרצנל ןעשמו םילוח יתב. ,םימותי יתב ,יוחמת יתב
 תודועתו םירפס לש ףסואו םיזנג יתב ,םינקז בשומו הלכ
 םיקיתעכ ,שרדמה יתבו תסנכה יתב הב ופי המ .תוירוטסיה
 תינוציחה םתרוצ ןחב ,הפיכהו בוברכה ירוטע ,םישדחבו
 הנה .םללחב תדהדהמ התיהש השודקה תניגנמ התואבו
 אלו ,(ד״יה האמה ,"לוש עטלא יד") ןשיה תסנכה־תיב
 ׳ר להקה־שארו ריעה סנרפ לש תסנכה־תיב ונממ קחרה
 תיב ,(ז״יה האמה ,"לוש קיתיא ׳ר יד") סלקעי ׳ר קיזייא
 תסנכה תיב ,(ז״יה האמה ,"לוש עכיוה יד") הובגה; תסנכה
 תסנכה תיב ,("לוש־הפוק יד") םעה תומורתמ הפוקה לש
 הנהו !ז״טה האמב יחש ס׳לרסיא השמ ׳ר אוה ,א״מרה לש
 ,"ח״ב״ה ,"שמשו רואמ״ה לש םהיניב ,שרדמה■ יתב תורשע
 םיפיקמ ויהש ,םידיסחו םינבר לשו (שילזיימ)ןש׳לארשי ׳ר
 םהב שיש םייח ןעמל בהז־תרשרשכ םידוהיה עבור תא
 םהב בהבהמ היה דימתה רנ .םימש תאריו הרות־תבהא
 ־בכוכ דוע .םהיתוניפב הענצב עובק "רתסב ןתמ״ו ,הדערב
 ןיב דעצ םישיחמ םירגובמו םירוחבו עיקרב ץצונ הליל
 רואה תארקל ,םמצע תועיספ דהל םיבישקמ ,םיתבה תומוח
 ןאכ ׳םנוק ינפל םתליפת םה■ םיכפוש ןאכ .שרדמה־תיב לש
 םיפוסיכ ךותמ הלועו םמורתמ ברע ןוגינו ,הרותב םיקסוע

 .םילשוריו ןויצ תלואגל ,לארשי תודפל םירימט
 ,אקארקבש ידוהיה עבורב תויזכרמה תורכיכה ויה םיתש

 תומוהו ינועמק רחסמ לש העונת בורל תוקקוש תורכיכ
 שדחה קושה רכיכ — םידיסחו םינדמל םיבשו םירבועמ
 רשא ןשיה קושה רכיכו ("ץאלפה") תופועלו תוקריל
 ויה וללה תורכיכה יתש — ("טיידנאט״ה) "סאג־עכיוה״ב
 .שדוקו ןילוח לש גזוממ םתוח םיבשותה לע תועיבטמ
 ¬לת לילצו םיארי תליפת תונולחה ןמ תעקוב ךומס־ךומסב
 רכיכה ןמו ,םיאיקב־םיפירחו םיכר םיכרבא לש ברעה םדומ
 הוולמה רכממו־חקמה תלומה המינפ םללח לא תאשינ
 הקעצ לוק ...הזמ הלעמל אל םא םינרגת תלומה
 ןמדזמ ולאה תורכיכה• יתשל — .םיידי־תדגת תמחמ
 שרדמה־תיב דמע "ץאלפ״ה רכיכב .םוי־םוי טעמכ יתייה
 עשטיא ׳ר ינקזש ,ץנאסמ םאטשרבלה םייח ׳ר םש לע
 ינחקול היה ,םיבהלנה וידיסחמ היה רשא ,גרבנרטש
 הבוח ילע ליטה הז דבלמו ,תיברעו תירחש וב ללפתהל ומע
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 תכומס איה םג התיהיש ,"הבישי״ה ןמ הנפתאש העש לכב יכ
 םש ןייעאו "שרדמ תיב־רעצנאס״ה לא סנכא ,"ץאלפ״ה לא
 יברה׳ לא ץנאסל "עוסנל" הכז רשא ,עשטיא ׳ר יבס .ארמגב
 ותריטפל ךומס לודגה קידצה םע חחושל ול ןתינ ףאו םייח ׳ר
 ידכ הז שרדמ־תיבב ךומתלמו חפטלמ קספ אל ,(ו״לרת)
 םיאבה יניעב ׳וניח תוברהלו םיללפתמה ןיב ודובכ לידגהל
 ־בש תוינרגתה לא תחא אל דרוי היה לוחה תומיב .וירעשב
 ־תיב לומ ןלוק ומירי אלש ׳םשה ןעמל ׳ןהמ• שקבמו "ץאלפ"
 ןקלחל ידכ תוירכוס ויסיכ אלממ היה תבשה םויבו ;שרדמה
 ־תיב לא דימת אובל םליגרהל ׳םידליל ףסומל תירחש ןיב
 לש הזמ רבעמ — .םולשה וילע םייח ונבר לש ושרדמ
 יתייה וילאש ,"םישדח יד" שרדמה תיב םג דמע "ץאלפ״ה
 בורל וב םיעמשנ ויהש םוש לע לודג קשחב םיתעל ןמדזמ
 יתייהש םינוגינ ,ריאמ שיבא ׳ר עדונה ןזחה לש וינוגינ
 יבאו ירומ יבא תיבב םתוא עימשמו רזוחו ימצעל םננשמ

 .םחור תחנל ,ינקז
 היניינב לש ןירותסימ חור הגופסה ׳"םאג־עביוה״ה רכיכ

 תויווח הקינעה ,הזב הז םיכמתנו םיפפוכתמה םיקיתעה
 הברמ רבכ רשע ןבכ .בלה תא ושיערהש תוקומע תודלי
 לוק תוכזב יכ ,ןשיה תסנכה תיב לא המש אובל יתייה
 תלהקמב "ררושמ׳" תויהל יתלבקתנ ,וב יתנייטצהש "טלא,׳ה
 םיגחב החמשה התפר רקיעבו ,רוש השמ ׳ר ןיוצמה ןזחה
 ¬מב לסלתסמ דעורה ילוק דהו "ולוס" רישל יל ןתינ רשאכ

 רחאל תודחא םינש — .יגזאל עמשנו רזוחו הפיכה ימור
 רבח יל יתינק "הבישי״ל יתסנכנו תווצמל יתעגהשכ ןכמ
 תיב דיל "סאג־עכיוה״ב רג היהש ,ןייטשרבליז יקלמש ,רקי
 םימדמדאה וילתכש תיבל תונכשבו א״מרה לש תסנכה

 קומע־קומעה ופתרמב רשאו ףלקתמה חיטל דעבמ םיציצמ
 תרשרשב היולתה לזרב לש הלודג הבית ובו םימ־ןיעמ יובח
 ¬שכ םימש־יארי םלוסב ויה םידרוי הילאו ,עקרקה תמוקמ
 תליבטל וחקל דיסחה ויבאש ,יקלמש .הליבטל םירצמבש םיר
 ¬צהלו םיכשהל םעפ יל ףא עיצה ,הז קומע "הוקמ״ב רקוב

 המדאה ןטבמ םיכפמה םיננוצה םימב שוחל ידכ םהילא ףרט
 םישעמלו הרותל לארשימ םדא םישדקמו םירהטמ םהו
 םכסוהש אלא ,הליבטל אב יתייהש דבלב וז אל ,זאמ .םיבוט
 ־לת לע ףסונ הרותב לדתשהלו דימתהל יקלמש ןיבל יניב
 םיכשהל ונתאמ דחא לכ בייחתנ ףכ םשלו ,הבישיב ותומ
 .ותנשמ ורבח תא ריעהלו רחשה תולע םע ,ןיפוליחב ,םוק

 בוחרבש יתיב תלד לע קפדתמ דחא םוי יקלמש היה ךכ
 ןולח תשמש לע יעבצאב שקנמ יתייה ותרחמלו ,הקסבולטיד
 ¬תהה התיה הלודגו — א״מרה לש תסנכה־תיב דיל ותיב

 לא וזכ אווער תעשב דועצל בלבש החמשה הקומעו תובהל
 ...הליפתה לאו הרותה

 אקארק התיה ,א״מרה לש ותריטפ םוי אוה ,רמועב ג״לב
 ורבק לע חטתשהל ואבש היצילאגו ןילופ ירעמ םידוהי המוה
 ¬ורבק םידקופ ויה ךכ בגא .ןשיה ןימלעה תיבב קידצה לש

 ׳ר לש םהיתורבק תא ,היקידצו אקארק ינבר ראש לש םהית
 ׳ר ,לישעה ׳ר ,"עשוהי ינפ" רפס רבחמ ,ףסוי ןב עשוהי

 עטנ ןתנ ׳ר ,"בוט־םוי תופסות" לעב רלה ןמפיל ט״וי
 רפס רבחמ ,ץ״כ ףסוי ׳ר ,"תוקומע הלגמ׳" לעב אריפש
 תורנ .דועו ,יולה קחצי ׳ר ,בייל הירא ׳ר ,"ףסוי־תיראש"
 בל־תולאשמ ןכותב ולפיקש תואקתפו תעל תעמ וקלד המשנ
 הבושת לש םוי הז םוי .תוקיתעה תופצמה ןיבל ובחתנ תומח

 .שפנה ןובשח לש םוי ,היה החילסו

 תוקידאבו תונדמלב ונייטצה אקארק ידוהימ לודג קלח
 הלילח תוטנל אלש ׳םייבקעו ךכב ויה םיקזחו ,תודיסחבו
 ¬יאב האטבתנו ןמזה לכ הרמשנ וז חור .הלאמש וא הנימי

 ל׳סחנפ ׳ר ,לגנא ףסוי ׳ר ,ריעה ינייד לש הפירחה םתויש
 ,הליהקה יעורמ ,רכיילב השמ ׳ר ,סנאמ לדוי ׳ר ,רציבמד

 האמה ףוסב •םהימיב .יתדה היפוא לע תונדפקב ורמשש
 .תוקידאה תמוח הצרפנ רבכ ,םירשעה האמה תליחתו ט״יה

 ולע ןאכמ .שממ לש הלואגל השעמה םג המע ןיאש וז
 ולצב וסח םיללובתמה .םינויצה ורבג ןאכמו םיללובתמה
 תובכש ןעמל חתפש ,םורג ףלודא ר״ד עדונה ןקסעה לש
 חורב וירמאמ בתוכ היהו הבושח תילאיצוס הרזע םעה
 ¬הו !"המרופר הבונ" ימויה ןותעב הרומגה תוללובתהה

 ומש ,ןוהט עשוהי ר״ד לוגדה םגיהנמ םשארבו םינויצ
 ידוהי ןיב ימואלה ןויערה תא רידחהל ידכ דבלב אל םנייעמ

 וכוניחבו רעונה ןוגראב םחוכ ועקיש םג אלא ,אקארק
 ףא ונגראתה םיידוהיה םילעופהו הכאלמה ילעב .תונויצל
 היה אקארקב "דנובה" גיהנמ ."דנובה״ו ׳ןויצ־ילעופ :םה
 ¬כמו ןיינעמ הזחמ .ל׳סחנפ ׳ר ןיידה לש ונב ,רציבמד חספ
 "ירדנ־לכ" לילב וא לודגה־תבשב• רשאב הז היה דחאכ ביא

 ,ןשיה־תסנכה־תיבבש שדוקה ןורא דיל באה דמוע היה

 תארילו תווצמ תרימשל ריעצה רודל ארוקו הרותב שרודו
 ־ילבכ תרתהל ףיטהו ןבה דמע העש התואבו — םימש
 דערנ תחא אל .תובא לש םדובעיש לועמ רורחישו תרוסמה
 תורוהל ודיב תושר שיה להקה לא ורבדב ותלאשב ןיידה
 גישה אל ומצע אוהש העשב ,םהינב ךוניחב םירוהל ךרד
 !"הער תוברת״ל ואצי ישילשדו ינשה ונב םג ?וז תלוכי
 ,םנמא .שידיא תורפסב הצרהו בתכ ,ןאלעוי לאוי ,םהמ דחא

 אל ןורחאה ומוי דע ךא ׳המינפ ןיידה לש ותיבב עגנה הארנ
 הליהקה ייחב הנוטלש תעיבתמו הרות לש התמחלממ ודי הפר

 .אקארקב תידוהיה

 תויומדו תודגא זו,רטע

 תעייתסמ .דתיה אקארק ידוהי ןיב םיקודאה לש םתואנק
 עקבה לע רופיסה םהיניב ,להקב וציפהש תודגא ירופיסב םג
 תיב לוממש ןטקה תורבקה תיב לעו "לפמט״ה תמוחבש
 םוקמ שמישש ,"לפמיט״ה חתפנשכ :"א״מרה" לש תסנכה
 דמעוה ,םיגוסה לכמ "לוע יקרופ״לו םיללובתמל הליפת
 דוגינב ,שדוקה ןוראל ךומס הרותה תאירקל "ןחלוש״ה וב

 .הלפתה־תיב• לש ותיעצמאב הרותה תאירק בייחמה ןידל
 דחא יכ ,הריזג רזג שדוקה לוליח לע ףצקתנש ריעה בר
 רופיסהו .םלועל ןקותי אל קדסהו עקביי "לפמט״ה ילתכמ
 -תיב דחייתנ המוחב רדוגמ "םאג־עכיוה״ה עצמאב :ינשה
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 המ לע — ריעבש ןימלעה־יתב ינשמ■ דרפנ ,ןטק תורבק
 דימעהל אקארקב היה רתומ םינפל :רבסהה הנהו ז אוה המלו
 תבשה אוב םע ךא ,תולולכה תחמשב ליחתהלו ׳ו םויב הפוח
 הפוח .תבשה יאצומב הכישמהל תנמ לע הקיספהל היה דירצ
 אל החמשה ילעבו םידבכנה םיתבה דחאב הדמעוה תחא
 וכרדב תיבה ינפ לע רבעש ריעה בר .תבשה אובב ודיפקה
 ילילצו שא ולעהש ,תיבה ישנא תא ריהזה תבש,־תלבקל
 ןיידע הליפתהמ ורזחב ,םלואו .תבשה תא ללחל אלש ,הניגנ
 הרח .היסהרפב שדוק־תבש םיללחמו םינגנמו ויה םידקרמ
 תיבה תא לליקו תללוחמה תבשה ןובלע תא עבת ,ברל רבדה
 ־תיבל ךפהו ויתחת עקש תיבהו — ויאורק לעו ויבשוי לע
 אקארקב הפוח דימעהל היה רוסא ,םירמוא ,זאמ .תורבק
 הנפ רשאכ ,םימיל יכ דוע רפוסי הזל רשקב — .תבש־ברעב
 תורבקה־תיב תא קלסל השקבב להקה־שאר לא ריעה־שאר
 ךא .הלילשב להקה־שאר בישה ,בוחרב העונתל עירפמה
 יאנתב ךא ,קלסנ ,אחינ : רמא ,דואמ וב וקחדו וציאהשכ
 שודקה םש לע ןטקה האריה־תיב תא םתא וקלסת םא ,דחא
 לש העונתה זכרמבו "קניר״ה עצמאב אוה ףא דמועה ךי׳ציוו

 ברה רמא ? הארי־תיב סורהנ ךיא :ברל ול ורמא .ריעה
 ןטקה תורבקה־תיב ראשנ זאמ ?ןימלע־תיב סורהנ ךיא

 .ומוקמב■ המוה רודג

 ריעבש םיקודאל שמיש ,לכ יניעל יח ,דחא תפומ דועו
 לש ותומד — תובא לע■ םינב בל בישהל וב עייתסהל ידכ
 ותליחת יכ וילע ורפיס .הבושת־ילעפל׳ תפומ ל׳שירעב ׳ר
 .יהמ תודהי עדוי וניאו הטיסרבינואב דמול ,רומג יוג היה
 םא יכ ןוקית ול ןיאש חכונ רשאב ,ובל וב ךפהתה םימיל
 -יתבב תולילו םימי רגתסנ .ותרותו לארשי יהולא לא הבישב

 .םימכח־ידימלת יפמ חקל ןיזאמו עמוש ,דמולו ןייעמ ,שרדמה
 הב קימעהלו הרותב גילפהל תקפסמ העידי ול הנקש דע
 ־הבג .הבושת־לעב ל׳שירב ׳ר ול וארק זא .ומצע תוחוכב
 תומד — םדמדא־בוהצ ןקז םירוטיעו םירוויח וינפ ,היה המוק
 ¬מו תילטב היה ףטועמ םויה לכ תנועמ שודק לש ןקויד
 אוהש שי .הרותה לע בשויו ,תיזכ םעוט ,ןיליפתב רטוע

 שחדמה־תיבב ול אצמנ אלש הישוק ןורתפל וא שוריפל קקזנ
 שדוק־ירפס ,הדבכה ותילטב אוה אצוי זאו ,בשי וב רשא
 שרדמה־תיב לא םיתבה ןיב רבועו קמוח וידי יליצא ןיב
 הלסיוה לא היה דרוי ,רקוב יבכוכ ןרב ,םוי םוי .ךומסה
 עוקבל ןזרג ומע חקול היה ףרוחב .םיננוצה הימימב לבוטו
 ןמ דיערמ הלילב היה ךלהמ תוחילסה ימיב .חרקה תא וב
 ינזאב■ אורקל ררועמל עייסמ אוהו ,ודיב וסנפשכ רוקה
 ,ךעלאדיא ע׳רשכ עגילייה ,ךעלאדיא ,ךעלאדיא" :םינשיה

 ."ארובה תדובע וצ ףיוא טייטש

 ¬ימתה ויזב םיריהזמ ,םיליצא תואנקויד ,םיאלפומ םידוהי

 ¬כנ םיסנרפו םיריבג םהו תינחורה םתרהטב םינרוקו תומ

 ־ןויסנו המכח םיעפושו םשפנב: םיביצי ,םיסכנ יריתע ׳םידב
 םיקידצו השעמ ישנא ,אקארק ידוהי םיכלהמ ויה ךכ — םייח

 .םהיתורודב םימימת

 ביבאהו תוקרפתהה תונש

 ־תנ ,לודגה םלועה הירמ ומסבתנ םישנאה .ונתשנ םיתעה
 הידה םא יכ ןאכל ועיגה אל דוע לכ .תורומת ושקיב ,ורקפ
 — ןאקלבה תמחלמ ,1905 תכפהמ ,ןאפי—היסור תמחלמ לש

 הצרפשמ םלוא .םלולסמב םורזל דוע םיכישממ םייחה ויה
 היתובקעבו היברסו הירטסוא ןיב םלוע■ תרה המחלמ■ התוא
 לכ הפ םג ועקעקתנ םלוע־םרהל האיבהש הלודגה הקילדה
 התע דעש ,םיידיה־תובחרו תועבורמ■ תורצח ןתוא .תודוסיה
 תופסא ןכותב טולקל ולחה ,םידיחיל רבעמכ קד ושמיש
 ־רזא,ת םימאונה ויה םיבצינ תוארטזוזגה לעו ,םינומה לש
 רמג םעו .םיביהלמה םהירבד םיבצוהו "םיידמעמה״ו "םייח
 התכוה הנה יב ,תעדל לבד וחכונ הנושארה םלועה תמחלמ
 תב ,תיגרובסבאהה הירטסוא לש הלודגה התוכלמ הררופתהו
 תוצרא לע הנוטלשל אב ץקו ,תחצונמה הינמרג לש התירב
 ,ריעה אקארקב ינלופה רעונה ןמ םיטנדוטס םתוא .םימעו

 הטמה לש רצובמה! ונומרא ינפל םילהקנ ויה התע הזש
 "הטור״ה תנירב םמע רודחיש ןוצר םיעיבמו ינמרג־ירטסואה
 ,הקצינפונוק היראמ םהלש תררושמה יזורח יפל תטהולה
 ¬יכו וטמיש ,ןוא־תר׳עסב תורככבו תובוחרב ךסב התע ורבע

 ןוארידל ועיקוהו םינורחאה םירטסואה לש םהיתוברח ותת
 ¬רגה םהידוחב הקאל־יעבוקו הדלפ־יעבוק תוטומ שארב
 ¬צופו הלעמ יפלכ תונצחשב םירקדזמכ וצצונ דימתש ,םיינמ

 םע האנשה הקרפתה .םתחת םילפשומה םיחרזאה■ בלב םיע
 הבהאה הקפרתהיו ,םירוחש־םיבוהצה םישבוכה יטלש ץופינ
 ¬והיה ודמע .ןבל־םוידא עקר לע ינלופה־רשנה למס תיילעל
 ןהיפכ וקפס תוהמאו ,הלודגה הרומתל ודרחו םיהותכ םיד
 םהילע ורסא ףא ,תיבה ןמ קחרתהל םידליל ונתנ אלו הגאדב
 גוזמ םישדחה םימיה לש וז הדרחב ."רדח״ל הכילהה תא
 יוטיב .המייתסנש המחלמה לש סרהה לע קומע ןוגי היה
 וילגרש ידוהיה הארמב תישחומ םלגתנ הזה ןוגיה לש דחא
 תסנבד־תיב חתפ דיל ודי טשופ אוהשכ ,ברקה־הדשב ועטקנ

 :םיאכנ לוקב רשו "הנומא ינב תיראש"

 ,העוו יוא — רדלעוו רעדלעפ ענירג יד ףיוא

 רדלעוו רעדלעפ ענירג יד ףיוא
 ,העוו יוא — רענלעז רעשיידיי א ןעבארגאב טגיל

 — — רענלעז רעשידיי רעד ןעבארגאב טגיל

 ...העוו יוא

 תועונתמ םיריעצה וליאו .דואמ ודרחנו תובאה ודמע
 ־הדשבו קרי־ןגב הרשכהה ןמ והשמ םג ומעט רבכש ,רעונה
 םבל תרעסב ופחדנ ,לארשי־ץראל היילעה תארקל האובת
 הלע וליאכ ׳וחמש הליחת .ריעבש תינכפהמה הנוכתה לא
 ישנא .הגפ םתובהלתהו םימי ורבע אל ךא ,םתלואג רחש םג
 ואר .שאר המירמ תוימשיטנאהו םידוהיב םיערופ רלאה־אבצ

 .םתעושי אל ,איה םתנידמ אל ;םתודידבב ,םנויפרב םמצע
 בושו ,םידמוע םמוקמב םידוהיהו אב ןוטלשו! ךלוה ןוטלש

 .רכנו הלוג ייחב■ םיכישממ בושו םילגתסמ
 ידוהיה םעה תויעב ובר ,ינלופה לשממה תמקה םע
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 ־ולכואה .ויה םיפורמ הנידמה ירדס ,תאזה הליהקה ינינעו
 ערהלו אכדל האמצ בושו התוריחב הרוכיש תינלופה היס
 תוטיחש ולא ןיא םנמא .תוערפ וצרפ היצילאג יבחרב .התלוזל
 דובכ תלפשהו גרהו הזיב — תוערפ תאז לכב ךא ,הניארקוא
 אוהו תידוהי הנגהל דודג דימ ןגראתמ אקארקב .םידוהיה
 תועונת ינבמו ירטסואה אבצהמ ורזחש םילייחמ בכרומ
 םעבוכ לעו ,ירטסואה׳ אבצה ידמ ,םהידמ .ריעבש רעונה
 ¬שיל הלעש ,גיליב בקעי םיניצקה .דב־טרס ליחכמ־ןיבלמ
 ¬שי תלשממ לש ןוחטבה דרשמב בושח דיקפת אלממו לאר

 ,םינווכמה ,םינגראמה םה םהירבחו רלדא ר״דהו ,לאר

 ¬ורקה תורייעל דודגה תוצובק תואצוי םוי םוי .םיאיבצמה
 .םיערופה לש םתחיצר תוואת תא םולבל ידכ תוקוחרהו תוב

 "הצינלוו" רכבבש "שוטר״ה ןיגבו לודגה הליהקה־ןינב

 םיכורדו קשנב םיניוזמה ,םידוהי רעונ ינבו םיליחמ םימוה
 ,םח לישבת תנבהב םדיב תועייסמ תוריעצו םישנ .ברקל
 .ךרדל שובלמ תנקתהו הדיצ תקפסאבו ,ךיטקרסק״ה יוקינב

 תקחרהב םה םילוצינ בורל ךא ,םידדשנו םיגרהנ םידוהי
 ,םיינלופה׳ תונוטלשה .הנגהה־דודג ישנא ידי־לע םיערופה
 םירזוח ,ןיוזמה׳ ידוהיה דודגה םויקל םיכסהל הליחת וצלאנש
 תא התשע הלועפה םלוא .וקשנ תא קרפל םיווצמו םהב
 םידוהיל םהל חוכ יכ עדונ הביבסהו ריעה יבחרבו הלש

 תויוכז ןתמ לע םירבדמ רבכ .םשוכר לעו םשפנ לע דומעל
 םוקמה רצ ללכ ךרדבש אלא ,"הימונוטוא" לע ,םידוהיל
 בוש םאה י ןילופב ידוהיה םעה לע אהי המ .המוגע שפנהו
 ? תרוכה םהילע הלעי ףוסבלו ,םיבידנ־דסחו תוסח הב ושקבי

 תיב לכב טעמכ .וכלהו ובחרתה ידוהיה רעונה תורדתסה
 ,"רחשה״־םיאמידקא ,"יבכמה" לא םיכייתשמה תב וא ןב שי

 רעונו "ןויצ־ילעופ" רעונ ,ךויצ־יריעצ" ׳"ריעצה־רמושה"
 ¬שטימ םתעפשהב ."ץולחה" תורדתסה המקוה הנהו■ ."דנובה"

 ,השדחה "תוינלופ״ה וא תמדוקה "תוינמרג״ה םיתבב תשט

 דוע םיארוק ןיאש טעמכ .לארשיל האנשב שאר המירמה וז
 םיארוק !״המרופר הבונ״ה תא וא ,״עסערפ עיירפ עיינ״ה תא
 לש חורה־ראשמ לצאנה "קינני׳זד יבוג" ינויצה ןותעה תא
 ףתתשמ וב רשאו רמאהלקרב םלהליו ר״דה ישארה וכרוע
 םהיניבו םיריעצ םיכרוע רבחו ,ןוהמ עשוהי ר״דה תועיבקב
 םירקבמ רבכ םיבר םידלי .ויתועירי םיננערמ ,רזאל דוד
 תושרב עמשנ אוה ףא ירבעה רובידהו תירבעה היסנמיגב
 ¬שה תא ךופהל היה רשפא קר וליא .םיברה תושרבו דיחיה

 ויבא ,רזאל םחנמ ןועמש תכירעב) "הפצמה" ירבעה ןועוב
 רתוי לודג ףקיה לעב אטבמ־ילכ שמשיש (רזאל דוד לש

 •..!ריעצה רודה ךוניח ןעמל
 ,םיכורא םילויטל םיאצוי .ריעבש רעונה ינב םיליעפ

 ¬בוע ,לארשי־ץראב םיחישמ ,םיירבעה םידומילב םיקימעמ

 הלגתמ ,םייוגה קושב ,ריעה זכרמב .תיאלקח הרשכהל םיר
 םיריעצ הנה םיאיבמ םוי םוי :ונימב דחוימו שדח הזחמ
 תרצות ,םה םתרצותמ■ תוקרי הנועט הלודג הלגע םידוהי
 תולעל םירשבתמ םה הבש ,"טקש־תניפ" תיאלקחה הווחה

 םילמ יתש וילעו ןבל טרס קיהבמ םלוורש לע .לארשי־ץראל
 םילמ יתש ."הדובעל דובכ" :תלכת לש תויתואב תומוקר
 ¬תהל הדובעל דובכ ונת .ץפח םבל רשא לב תורמוא ולא

 םינוק .םיאלמו םיפי תוקריה !שפנה לושיחלו ףוגה תושדח
 המ :םיאתשמ הלא ןכ הלאבו ,םירצונה םינוק ,םידוהי

 םיסינכמו דובעל םיכישממ םיריעצה ךא י םכל תאזה הדובעה
 לעפמ .םינויצה ןיב וליפא ,ריעה ידוהו ןיבל תרחא חור

 בושאלפ־ה׳זוגדופ לא םג רבוע המדאה תדובעל הרשכהה
 םירבא לצא תואלקח דומלל םיכלוהש םיריעצה ןמ שיו
 דוע יכ ,ואצמו׳ וקדב "ץולחה" ירבח .םיקחורמה םירפכב
 ¬יעצ ולע ,הינשה הילעה תפוקתב ,תימלועה המחלמה ינפל

 וכישמי אל םאה ,התעו .לארשי־ץראל אקארקמ םידוהי םיר
 ?תאש רתיבו תולעל

 םילועו םיורומ ונא

 ¬ובק ןתואמ תחא ונחנאו לארשי־ץראל ונילע םירענ ונדוע
 ,ןילופמו היצילאגמ ,םירקו הניארקואמ תורופסה םילועה תוצ
 ונאב בורל .תישילשה הילעה לש התישאר תא וויה רשא
 ¬היה תוכילהב ויה םירימחמ וניתובאו םיקודא םיתבמ

 ¬עמו תווצמ םויקבש הרומחבכ הלקב םידיפקמ ,תידרחה תוד

 תסנכה יתבב ונייה םיללפתמ ונתודלי רחשמ .םיבוט םייש
 למלממ וניפו םיעוגעגמ דערנ ונבלו שרדמה יתבב םידמולו
 לע ■םיהות ,ונייה םיכובנ ךא .םילשוריו ןויצ לע שחל־ןוקצ
 רשפ ןיבהל■ ונלוכי אל .ולוכ ונמע לע ,וניתובא לע ,ונמצע
 םימיש וז הדיח ,םייוגה ןיב ונרוזיפ םעט ,הכוראה ונתולג
 םיגחה ימיב .םידוהיה לרוגל ןורתפ ןיאו םיאב םימיו םיכלוה
 ¬ראמ ונילג וניאטח ינפמו" :קוספה תא האריב ונייה םישחול

 תולעל םילוכי ונחנא ןיאו ונתמדא לעמ ונקחרתנו ונצ
 ? עודמ :ונכות ךותמ הלאשה הטלמתנ בושו ״-תוארילו

 ןיגבב הארנו לומענ אל עודמ ? לארשי־ץראל הלענ אל עודמ
 ,םירחאה לש םהיאטחמ וניאטח םילודג םאה ? לארשי תיב

 ? םהלשמ םהל ץראו םהל■ תיבש םינטק םייוגו םילודג םייוג
 ינפמ ונתעד ולביק אל וניתובא תובאו וניתובא — ! ? עודמ
 ¬קבמ ,םתלאשב םיקחודו םירזוח םינבה ויה .ןידה קודיצ
 תובאה וליאו !שממ השעמב הלואגה ןוזח תא ליעפהל םיש
 :םברדכ םיבישמו ,המימתה םתנומא לש לפרעה ךותב ודמע

 !״ונעישוי אוה ,םיכיסנל הלשממו םיכלמל העושת ןתונה״

 וליאכ ."וב וינוב ולמע אוש ,תיב הנבי אל ׳הי םא"
 לש תוינערופהו תוריזגה באכ תא םהיתורמאב ךכשל ושקב
 .המוגע ,הייופר םהילע םחורו ויה םיפייע .לארשיב תורודה

 רתסב .ונשפנל ימד ונתנ אל ,ונדרמתה ,ונשקעתה ,ונמלשה אל
 ,ריעל הצוח םיאצוי ונאו ,ונומכ םידלי לש םלהקב ונייה םיאב
 ¬מב ונידי תא םינמאמ ,שדוקה■ תמדאב םירהרהמיו םיחישמ

 זיעמ ינניא .לארשי־ץראב דובעלו תולעל םיקקותשמ ,הכאל
 םיידוהיה וגייח לש העיקשה ימושיר תא זא וניאר יכ רמול
 םירהזה םתואב ונשח יכ רמול רשפא ךא ,הזלה רכנה םיב
 הדפאנש תודלי ,תשדחתמה ונתודלי תחירזבש םייומסה
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 — ידוהיה ונמדבש ןובערה תקנאו ההימכ לש תברצ ,הבהל

 .תידוסי הרומתל ,יונישל
 -ץראב תובשומה ןמו הינגד תצובקמ םימולצת םתוא

 תורדתסה לש ןיעמה תוריק לעמ םיטטור ויהש ,לארשי
 תדלומל םירימט םיעוגעג ופיערהו אקארקב ריעצה־דמושה
 :זע ןוצר ועיפשהו דחוימ רואב התע ופטעתנ ,תשדחתמה
 הדלוח דעו הינגד דע עיגהלו הזמ תאצל ,תולעלו םוקל
 לע "תוחיש״ל םיברעב םירענה וסנכתנ .רחשה־תליא דעו
 לכו תיפותישה הצובקב םהייח תכירע לעו ךרדל תונכהה
 םנוימדב !העשה העיגה ,העשה העיגה :תורמוא םהיתומצע
 םישקבמו תימצעה המשגהה תוינבתב ויה םיגילפמ טהולה
 ־ץרא לש הברעמב דבלב אל המדאה שוביכל םיזעונ םישעמ
 .ןלוגבו ןרוחב ףא בשיתהל — החרזמב םג אלא ,לארשי
 םתוא ךכ ושע אל יכו ! םיבחרנ ץרא־יחטש םש םיקיר אולה
 בשומ תא ןלוגה ירהב ודסיו ןדריה תא ורבעש םיצולחה
 ¬ממה ,םייתימא םיצולחכ תויהל הטלחהה הלמג 1 הדוהי־ינב
 הילעה ינבמ םילעופה לשו "ו״ליב" ישנא לש םכרדב םיכיש
 הממש לש םוקמ לבל רודחל םירבוגו םירעתסמ ,הינשה
 .םישדוחמ םיירבע םייחל בחרמ ףיסוהל הדובעב ותורפהלו

 ,םולטיב תיבב ."ףוריט״ל בשחנ הז םדעצ .ואצי יאשחב
 ¬ויצה" .געל לש ךויחל וכז "םינויצה" לצא ׳םומחיר בוחרב

 אטבמ־ילכ תריצי לש "תויטקרפ תולועפ״ב וקסע "םינ
 טועימכ םדיקפתל המרגורפה תרהבה ׳םעה־תלכשה ,תינלופב
 תוריחבב הנוכת בורב וקסע — ,רקיעהו ,השדחה הנידמב
 — םיידוהיה םיריצה לש ״ולוק,ה תומד בוציעבו ״םייס״ל
 םוש .םדי וחינה וליאכ לארשי ץרא ןינעמו ,םבבל לכב וקסע
 הרוסא םתאיצי .תולעל םידמועה םיריעצל םהל ןתינ אל עויס
 בצייתהל םהילע םייתנש וא הנש דועב ירהש ,קוחכ .דתיה
 ¬לו לובגה תא חירבהל אוה ןועגשו ,ינלופה אבצה תורישל
 יפ לע ףאו .הנידמב ידוהיה רוביצה ללכ לש וחיר שיאבה

 ־תרומלו קוחה דגנ ,םיצפח אלבו םיעצמא אלב ,וכלהו ומק ןכי
 השעמ לשכנשמ םתוא ורסייו םהילע וזגר המכ .לבה חור
 תיב לא ואבוה רשאכ ,ינמרג־ינלופה לובגב ןושארה החרבהה
 ועדי אל !״םיריעצ םיקיבשלוב״ :הדבכה המשאהב רהוסה

 ,דמעמ ותואב םבלב םירענה ובשח המ םהיטפושו םהירסוא

 איה לארשי־ץראל ךרדה קר יכ ויה םירשואמ המ ונימאה אל
 םיקיבשלובהש ידוהיה םעל לרוגה השע הקדצ וזיא .םכרד
 תישילשה הילעה התיה אל ורדח וליא < ןילופ די לע ורצענ
 היסורמ תישילשה היילעה רוקמ םתסנש ומכ ,ןילופמ תמרוז

 .הסידואמ ץראל ועיגהש תונושארה תוינאה רחאל דימ

 םילפונ ,תולילה תכשחב ודעצ ,תרחא ךרדב ,ואצי בושו
 םיצפוקו תונורקב םילוע ,תורהנ םיצוח ,םירוקרזה רואל
 ־תנחתל םאוב דע םיכלוהו םיקחרתמ ,תבכרה ךלהמ םצעב
 םיעוקש ןאכ םג .רוקו בער .1919 ףרוח .הניול — רבעמה
 ידיקפ האלהו םהמ לארשי־ץרא רבד קרו ,לכב. םידוהיה
 ־סוקריצב רשא (טמא־הניתשלפ) ילארשי־ץראה דרשמה
 םיזירכמ ףאו היצילאגמ םירענה תקתפרהל דאמ׳ םיהמת הססאג
 בצמהו ,לארשי־ץראל ךרד לכ ןיא התע־תעל יכ "תימשר"
 ¬נה םיכלוה םשפנ תמגעב .התיבה רוזחל בוטו השק הניוב

 זוחמב רשא בוזעה ירטסואה ןיטקרסקה ףירצ לא םירע
 ףרוחה תניצב םידעור ׳לקולק םחל תיזב םילכוא ׳גגילדיימ
 לעופה" ןוילג עיגמ םהידילו שי .םירתוומ םניאו — השקה
 םבל לא תוירבעה תורושה ןמ חרוז רואו ,ץראה ןמ "ריעצה
 םנה רבכ ,הנגההו הדובעה ישנאל םה םיכייש רבכ ;המיגפ
 ואוביו ולעי קר .םהישעממו םתבשחממ דרפנ־יתלב קלח
 ,ןווי תא ,ימור תא ורבעי .תולעל םיחרכומ .ץראה רעשב
 ושקיבו לארשי תא ודבעישש םימעהו תוצראה — םירצמ תא
 ץראה לא םיאב ויריעצו ידוהיה םעה יח הנהו — ותולכל

 .םדק ימיבכ תירבעה התרטע הל ריזחהל הקיתעה
* 

 .תויתכלממל וניכז הנה ׳ונבשייתה ,ו ;ינב ,ונילעו ונמק הנה

 םוגישה ךיא ך וניבורק ,וניחא ,וניתובא ןכיה ,םעה ןכיה ךא
 ? םירצמה ןיב םיפדורה

* 

 — הקיתעה ,השודקה הליהקה ,אקארק תא ,יריע תא הרכזא
 לש ופגמ סמרמל הלפנ רשא ,יתובא תובאו יתובא ריע
 תעבוקמ התתש רשא ׳םלועב יראבראבי־ינוטואיטה םרהמה

 .םוח דע חולגה



 1918-1919 תנשב אקארקב תידוהיה הנגהה תודלותל
 (ןמוי יעטק)

 תאמ

 גילליב בקעי

 1918 רבוטקוא ףוס ותישאר

 ־תיב לספסמ קיתוה ירבח .ר קצאוו תא בוחרב יתשגפ ...
 ינרובס) םייטילופה םיגוחב ליעפ אוה .הבשובלוקב רפסה
 ינצעי ,ימע החישב: .(הכיפה הנוכמה תרתחמל ךייש אוהש
 רשא דע" :המחלמה םות םע אקארקמ המ־ןמזל קלתסהל
 עודי םע ותוא יתלאש ."ריעב טקש היהי בושו רדס טילשינ
 ¬תהל דמוע המ ,"השמ־תד־ינב" ,ינלופה ןויגלה יניצקל םג

 .יעמשמ־וד ךויח ךייח הבושת םוקמב .שחר

 ,ידורבמ רבעשל ילש הרומ ,יודנל תא יתאצמו יתשפח ...
 ליצהל יתיסנז ,יקסדוסליפ לש הדגירבב הנשמ־ףולא אוהו
 ¬וקכ אוה) .מ קנוב םע יתחחוש,ןכ ומכ !הז ןינעב ויפמ רבד

 ןיא םנמאש יתמשרתנ !(״השמ תד ינב םינלופ״ םהינש ,ומד
 םה ׳זיימי׳זק יבגל ךא ןיטולחל םהל רורב בורקה דיתעה

 .ירמגל םיטקש

 ועיגהש תובורמה תועומשהו תוחישה תובקעב גאדומ ...
 ,םהינש ."אקסיאר״ב ותרידב קצאוו תא םויה יתרקב ,ינזאל

 ,בוט הפק וניתש ;הבר הבחב ילא וסחיתה ,ותיערו אוה
 אוה םעפה .ןינע ותואב החישב בוש יתחתפ ונדחיתנש רחאו
 אלא היה אל תמדוקה החישב טילפהש המ ,ינעיגרהל הסנ
 ,הפי ול העודי ישארה הטמה לש ותעד !תעדה תוחידבב

 קפס ןיאו ,ינידמה וקה לע םיארחאה לש םתדמע םג ןכו
 חינהל ןיא ,טקשהו רדסה לע דיפקהל איה הנובהש ,ומע
 תא חותפל הצית םוקל תדמועה תישפחה ןילופ תלשממש
 םנשיש רבדה ןוכנ תמא םנמא .ימינפ םימד־ךפשב היתולועפ
 תומייק ףאו ,םירכאה ברקב דוחיבו םידוהיל םיניוע חור־יכלה
 ¬מה םירכא לש תוצובק םש־יא הפ־יא ונגראתנש תועומש
 לש םשוכרמ הלקנ לע רשעתהל הנושאר רשוכ־תעשל תופצ
 ףוסבלו .הערה ינפ תא םדקל גאדיש ימ שי םלוא ,םידוהי
 הנגה לע םידוהיה ובשחי רבעמה ימיב םא קיזי אלש ףיסוה

 תוצובקהמ היופצה הנכסה רבדב םיזגהל ןיא םא םג" .תימצע
 תויאבצ תודיחיש ,רבדה ירשפא ןיידע ,ונלש תוינפקותה
 ימיב ריעה תא ורבעי ררופתמה ירטסואה אבצה לש תומלש
 ."חצרו דוש ישעמל םה םידעומ דימת וללהו ,תוטטומתהה

 .םיידוהיה םינוגראה לב ישאר לש השיגפ המייקתנ...
 הרזח תאז תורמלו בר היה אל םיפתתשמה רפסמ םנמא
 .תופירח תויושגנתה :תאזכש תונמדזה לכב הליגרה הנומתה

 ־ישמ ח״ודו םינוש תורוקממ יל עודיה תא יתרסמש רחאל
 ,םיחכונל ןתוא יתעצהו תונקסמ יתקסה ,םינלופה םע יתוח

 לע תימצע־הנגה־ןוגרא לש תימשרה ותמקה הנושארו שארב
 דגנ תועדה .רתויב םח חוכו חקלתה .תיסורה■ המגודה יפ

 ןוגרא ינפמ וששח םידגנתמה (הידדצמ לע ובר יתעצה
 םיעצמא סויגל םיכרד ואר אל ,םייתמחלמ םורח ימיב יאשח
 ¬חה תודגנתההש ,הלעוה ףסונ קומינ ףאו !ןויערה תמשגהל

 ויה אל םיקומינה .םמצע םידוהיה דצמ םוקת רתויב הרומ
 הלע ףוס ףוסו ,ענכהל אל יתטלחה ךא ,ללב םילפט יניעב
 לטוהו ,תיבויח הטלחהל עיגהל יתעצה ידדצמ תרזעב ידיב
 ןוצרב אל .ןוגראל ןונקת תועצה האבה השיגפל ןיכהל ילע
 גשומ יל היה אלש ןויכמ ,דיקפתה תא ימצע לע יתלטנ
 ,תויפוצ יניינעב ינא הסונמ םנמא .רבדל תשגל דציכ והשלכ

 ך יאשח ןוגרא םלוא ,הזב אצויכו תוחישל םינודעומו םיגוחב
 יתאבה אל ןונקת תעצה !הפי התלע הינשה השיגפה...

 ינחלוש תרגמב .ןובנ רבד םוש תולעהל יתחלצה אל יכ ,ימע
 :בוט לכ םיאלמו ידמל םישקשוקמ םיבר תונוילג ומרענ
 .תואמסיס ,םינפוצ ,תוומ ןיד־יקספ ,םיאשח ןיד־יתב ,תוכסמ

 םייתודלי םה םירבדהש יתטלחה רצק תעד־לוקיש רחאל
 יתכלהו םיתדאשה רשאב םיתראשה ,םייטנאמור םהשמ רתוי
 היציאוטניא לע הברה ךמוס ינא .יהשלכ הנכה אלל הבישיל
 ינא ףידעמ םעפ אל !טקניטסניאה יפ לע יכרד ןווכל בהואו
 .ילכשה חותינה ךרד לע רשאמ תימינפ חיטנ ךותמ טילחהל

 תישפנ הנוכת רתוי דוע יב וריבגה ברק־תוכרעמו המחלמה
 ,היה ירבד רקיעו ,תורצק יתמאנ .םעפה םג יתגהנ ןכו .וז

 גיהנמ םא יכ ,תוינכותו ןונקת םישרדנ םניא הזכ השעמלש
 .ןכמ רחאל וילאמ חתפתי רתיה לכו ׳םיעמשוממ םילייחו
 לעב דקפמל יתרחבנ דחא־הפ טעמכ ,יתעד הלבקתנ ףוסבל
 ,תוינוגראה תונבהל דימ יתשגנ .תוירוטאטקיד תויוכמס

 ,עזאר ,ןמקב : םכותבו םיישיא םירזוע ,סויג־יניצק יתינימ

 אמסיסכ יתעבק .סויגב ונחתפ דימ .דלוגנרוקו ןוהט ןתנ
 ימצע לע ."םיתשו םישמה" :הבושתה — ״רחשה״ :הנושאר
 םיבושחכ הלחתהב יל וארנש■ ,םידיקפת השלש יתלטנ
 ¬ידומ תקלחמ ;םייזכרמה םידוהיה םישיאה םע עגמ :רתויב

 ,רתויב לקה אקוד .דיה ןורחאה רבדה .קשנ תקפסא ,ןיע
 םיגוסנ םילייח לצאו םילוח־יתבב .אל ותו ףסכ לש הלאש
 ,ןימ לכמ לק קשנ גישהל תוירגיסו םחל תרומח היה רשפא
 גישהל לוזה ליזב היה רשפא בשאלפב לודגה קשנה ןסחמבו
 ¬קה ושח רבכ הבאלפ־תגיסנ זאמ .הדש־יחתות ףאו םיעלקמ

 ¬ה ןמ תונהיל םתונוכנ ןאכמו ,המחלמה־ץקב םילייחהו םיניצ

 השק .םיברקה םישקה םימיל יאלמכ רשפאש המב תוכזלו רקפה
 המ ירשבמ יתיזח המחלמה ימיב .תועידי תגשה ןינע היה רתוי
 תועידי גישהל רבדה ינויח דואמ המ ,הז תורש אוה בושח דאמ
 אל !ביואה לע רשפאה לכב תוריהמו תוקייודמ ,תובר
 תדוקנב עוגפל םיצור םא תדמתהב םא יכ ,ןורחאה עגרב
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 ךדיאמ ךא .היבחבלו ,התוא תולגל הליחת םיבייח ,ולש הפרות
 לק אלו תוירבה לע הביבח לוגירה תכאלמ ןיאש יל עודי
 ,םוקמ לכמ .וז הדובעל םירשכומהו םינכומה תא אוצמל אוה

 יפכ "לקסח" םשב ותוא הנכא ,יל אצמנ,וז הלועפל שארה
 הארנ ׳בוט ומשרי הז דיקפתל בדנתה אוה ! וניניב ונמכסהש

 .ןמיהמו זירז ,ליכשמ םדא תויהל
 ןינעל םבל תא שוכרל ידכ !םידבכנ רפסמ לא יתינפ
 דצה ןמ עייסל ולכוי רשא ,"יחרזא דעו" ןיעמ םהמ םיקהלו
 אל אוה !ןתנ לש וילודיש תורמל בריס ןוחט ר״ד .ילכלכה
 אל םוקמ לכמ ,תימצע־הנגה לש הז רבד לש ותוציחנ האר
 הצר אל ףאו דחפ־זוחא היה ,יודנל םג ברס .תאז העשב
 ומע חחושלו בושל החיטבה הלה ותריכזמ .ךכ לע רבדל
 גיצנה לצא יתאצמ הנבה־רתי .התומדקתה לע יל עידוהלו
 ,תונויצה ידגנתממ םנמא אוהש ,זירפנרהא היריעבו הליהקב

 חיטבה םג אוה .ןמאנ ידוהי הארנה יפכ הזמ רבעמ ךא
 הברה וילא שחור ינא .ףסכ ףוסאלו רבדל םירחא ברקל

 .ןומיא
 יפוליח ומכ השענ רבדה .תמייק הדבוע איה הינלופ...
 ¬סואה תא םיחלוש !ינוריע וא יתכלממ ןיבב ינפל תורמשמ

 אלל !םמוקמ תא תספות םירנויגיל תדיחיו התיבה םירט
 םיאקארקה בוחרה יחחרפ .לוק אלל טעמכ ,םימד־תוכיפש
 ןוששב וערקו תובוחרב וצצורתה ,"םיקטנא״ה ,םימסרופמה
 ¬ותוא תא םירטסואה םיניצקה לש תויפתכה לעמ החמשבו

 ¬הה" הללוחתה ךכ .תונחצנ רשאמ תונציל חורב רתוי ,םהית
 .אקארק רוזיאב "הכיפ

 יפל !תמייקו הרירש הדבוע איה הינלופ .עובש ףלח ...
 .ינלופה יאבצה דקפמה ינפב יתבציתה .םוקמ לכב טקש העש
 ־ןיצקה .השמי־תד !תידוהי־תוימואל :ןולאשה תא יתאלמ
 רבדב השעי המ עדי אל .חור־תרומבו ההימתב ארק םשרה

 הבושת ךא .םיניצקה ןויגלל יערא ןפואב יתוא ץימו .הז שדח
 השרוומ הנלבקתת רשא ירחא ,ןכמ רחאל לבקא תיפוס
 רוחבל יל ריתה .םיניצק לש הז גוסב השעיי המ תוארוהה
 םא ׳ןויגילה לש ותיינח םוקמ ,םיאמידקאה תיבב רוגל םא
 תיב תא ןבומכ יתרחב .תבותכה תא ול רוסמלו יטרפ תיבב

 .לטיד בוחרב ימא
 ושבגתנ םרט אבצהו הרטשמה .בר ןמז ךשמנ אל טקשה
 ־אשכב .הביבסב טקש־יא לע תועידי תועיגמ .הלועפ־ףקותל
 ¬תה םוי־םוי .דושו חצר ישעמ וערא הינבמו הקשטיליוו ,בוג

 .ףטו םישנ לע ףא ,םידוהי לע תויולפנ
 התורש תא ביחרהל ינממ הארוה הלבק תועידיה־תקלחמ

 .ברעמב ץניבשואו חרזמב בונראט דע
 לכב םייתניב .בצמב ןודל ידכ ,ילכלכה דעוה תא יתסנכ
 .םיבר ופתתשה הבישיבו ׳םידחא "םידבכנ" ופרטצה תאז
 ¬חה ברעה דוע טילחהל תדמוע הייריעהש עידוה חירפנרהא

 .יחרזא רמשמ לע הארנכ ,הבושח הטל
 םירשע טעמכ יחרזאה רמשמל סייגל הטילחה,הייריעה ...
 יוצרה ץויכב הז רבד לצנל שי .קשנב םדייצלו םינותנש
 ירבח .תויקוח־יתלבהו תויקוחה םיכרדה לכ תא■ ונלצינ .ונל

 םיניצק ונדחש .והנשמל דחא הייריע־רבחמ וצצורתה דעוה
 עייס ,"השמ־תד־ןב" ןידע ,הראאס ריעה שאר ןגס !םילמסו
 קלוח יחרזאה רמשמה :רבדה לפנ ברעבו-ונידיב
 ,םידוהיה תרהט לע טעמכ היהש ׳זיימי׳זק ,ריעה יעבור יפל
 הרימשה םוחתב קר אל תובר תויוכמסו הימונוטבא לבק
 תונוזמה תקפסא לע חוקיפב םג םא יכ רדסה לעו טקשה לע
 ¬לבק ינא ,עבורה דקפמל הנמתנ חירפנרהא ."רוחשה קושה״ו
 לכה !זיירפנרהא דיל יאבצ ץעויכ יונימ יאבצה דקפמהמ ית

 .וננכת רשאכ

 וידיב רמשו ׳ינכטה דוקיפה תא יל רסמ זיירפנרהא ...
 ןיינב לכ תא ונתדובעל ונמרחה .הפוקה תאו תואישנה תא

 .ישאר זוכיר םוקמל תויהל ךפה תובישיה־םלוא .הלהקה
 םמוי עובק רמשמל ויה תימצעה־הנגהה ברקמ םיבדנתמ
 יחרזא רמשמ סויגל ינוגרא דלשכ ושמש םירחאה ,הלילו

 .אלמ

 ירעש לע תונושאר תועדוה ונמסרפ רקובב לומתא ...
 ¬יפסמ יתכרעש תוינוגראה תונכההש יל היה המדנ .ןיינבה

 רובס .ילש םידוהיה ... ילב ןובשחה תא יתישע ךא .תוק
 תואמ יאדו ,םיריעצה קר ועיפוי ןושארה םויב :ךכ יתייה
 םסרפלו עידוהלו בושל יאדו ץלאנ ךכ רחא .רפסמב תודחא
 ¬וסה תא תולילב איצוהל םג ץלאינ ילוא ,עדוי ימ .לדשלו

 אנ ואר הנהו .תוטמה ןמ העונתה־ידבכ הכאלמה־ילעבו םירח
 ישוקב קר ,ידרשמל ,הלהקה ןיינבל יתיבמ יכרדב :ואר
 .םדא־ינב ינומה ויה תואלמ .תואטמסה תא רובעל יתלוכי
 ¬ורא תורוחש תוטופאק ישבולו םינקוזמ םבור בור :תאז םגו
 אל ,םיריעצה אל אקוד ?ילייח הלא !םימשבש ילא !תוכ
 הנגהל םינושאר םיקודאהו םירגובמה אקוד ?םימדקתמה

 !הזכש טהלבו םהינומהבו

 ךופהא דציכ ? הלא םא השעא המ יכו .הליחת יבל םעפתנ
 אל יבל — ךדיאמו ? תועמשוממ תויאבצ תודיחיל הלא תא

 םה ירה .החמשו הוואגמ יברקב בחר םג םא יכ ,דחפ קר
 ידכ יעצמאו הלתמא םושמ ועתרנ אלש שממ םידוהיה םתוא

 םתוא םה ירה !ודוה םורי רסיקה אבצב תורשמ טמתשהל
 ינפמ ףא םה םידחפמש םהילע וגלגל םינלופ רשא םידוהיה
 ,םירוחשה־ישובל הלאב ,םהב ונא םג וניעט ןכא ...בלכה
 ךרפמה םוי־םויה־ילמנ הלא .הנוכנ לא םונעדי אל ונא םג
 ¬בל ףרט איבהל םלמעב ,ףט םיאלמה םהיתבב ,םהיתויונחב
 יכו ,הלפתו הסנרפ תוגאד ןיב םהייח לכ רשא ,הלא !םהית

 רקובב ששמ !הלודגה העתפאה הגהו ? דוע םהל רתונ המ
 םשרהל .רותב םיכחמו הפ םידמוע םה אקוד ,םה םידמוע

 ...דיב קשנ םע םידוהי תנגהל

 ןבומכ ךורענ דוע .שיא םיפלא תששמ הלעמל ומשרנ ...
 ¬סמה ךרעב והזש ינמוד ךא ,םיבשותה תמישר יפ לע תרוקב

 םניאש תודחא תואמ .ונתעיבק יפל תובצייתהב בייחה רפ
 ¬יא םביצהל לדתשא ,ידוהיה עבורב םירגהו "תירב ינב״מ
 ריאשהל ידכ ,םירחא םירוזיא םע םילבוגה םימוחתב םש

 .םידוהיה תרהט לע ולוכ עבורה תנגה תא
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 קינזמ .ירזועבש ץרמנה אוה "לקסח" ׳םינומיאב ונחתפ...
 ,םאפ דרנרב ןרס־בר ,ריכזמה אוה ,"יבכמ" שיא ,דלוגנרוק

 .הטמה ישנא םה עזאר קירנהו ןמקב קירנה ,סייוו לאומש ןרס

 םינומשכ לבה־ךס ונלבק יללכה יחרזאה רמשמה הטממ
 יבמופב ונקזחה הלא .םירודכ תודחא תואמו םינשוימ םיבור
 ץעה תורגסמ ךותב ונאבחה ונלש קשנה תא .רמשמה־םלואב
 יתכרע .תולמעתהה תדוגא םלואבו םיפתרמב .תונולחה לש
 םידייזצמ ונא ןיא םוריח תעשלש יל הארנ ץידעו םושיר
 .רכינ ףסכ םוכס ונל ףיסוה זיירפנרהא ר״ד .תקפסמ ,דדמב

 ,"עזאלצראווש" סופיטמ■ בוט בצמב םיעלקמ ינש ונשכר התע

 .םירחא וב ךירדהל יתלוכיו הפי ויתרכהש דיחיה סופיטה
 םימיב תלוגנרת יציבמ רתוי םילוז םינומד 250־כ ונינק
 ךא ,םינומיא יבור םירשעמ■ הלעמל ונל ופסונ בוש ...םהה

 ? ״יד״ םעפ רמאל הלא ןוגכב רשפא יכו .יד יתרמא אל

 תואדל ונהמת דואמ המ■ ןכאו ,םינומיאב וחתפ סאפו סידו
 ¬וונח ,םינקזו: םירענ ,םהה םיסייוגמה וטלק הב תוריהמה תא

 ןינמ" .תאזה הרותה תא שרדמה־תיבב־םילספס־ישבוחו םינ
 רשא םירענ השלש — דלוטרב יתוא לאש — •י הז רבד םהל
 ¬קב תודוקנ 50 וגישה ,םהידיב ,דבור וקיזחה אל םלועמ

 ."העיל

 תורייעב םיעידומ ונל שי .בחרתמ ןיעידומה תורש ...
 ¬ברפה םעו ריעה יקלח לכ םע ינופלט רשק םקוה ,םירפכבו

 תשדקומ תדחוימ בל־תמושת .הלילהו םויה תועשב םיר
 תועיגמה אבצה תודיחי תעונת לע חקפל ידכ תבברה־תנחתל

 .ריעה תא תורבועו

 ,ידוהיה עבורב הלודג הגיגח הכרענ 7.1!1.19!18־ב ...
 ! "בוט־לזמ" תוכרבו תוקישנו םיקוביחו תובוחרב םידוקיר
 ודקפמב הנימ ,ידוהי דודג םיקהל ןוישר קינעה איור לאריניג
 םוקמב דודגה תא םייקל ול חיטבהו רלדא ר״ד ןרס־בר תא

 רשקתהל ילע .הביבסה לכב תוחורה ועגרי רשא דע
 ריכמ ינא .וניניב ףותישו רדסה עובקל ידכ רלדא םע דימ
 תתל יאשר ינא ןכיה דע עדוי יניאו יחטש ןפואב קר ותוא

 .ןומיא וב
 תועיגמ■ הדשה־ירעמ >רהמ שיח הגגופתנ החמשה ...
 .הקשטיליוו הינכוב ׳בונרטב םיעוצפו םיגורה ;תוער תועידי

 .םינוריעהו םירכאה ןיב םיטטושמ םיבר םיתיסמ

 ידיל ונעגה !תטרופמ■ תוננוגתה תינכת םידבעמ ונא ...
 ¬והיה היסולכואה הגופת תיניצר הנכס תעבש ינורקע םכסה

 הנגהה ןגרואת ןאכו ׳זיימ׳זקב זכורתו תומוקמה לכמ תיד
 .ץחלו רוצמ לש הרקמב םרזפל תוחוכ יד ונל ןיא .האלמה
 תודיחיה לש תודמעה םוקמ תא קוידב עובקל שי תינכותב
 ¬ופל בטומש הלאו ,םהילע טלתשהל שיש םירשגה תא ,ןלוכ

 ,הלק הניא איה■ ףא תשומחתו ןוזמ לש הקפסא תייעב .םצצ

 .הרתפל חרכהה ןמ ךא

 .םיריכש םילייח ,שיא 230־מ בכרומ עבקה רמשמ ...
 ביצקתב דימתמ בוקינ הז ךא ,הברה הז ןיא םויל םירתכ 4

 .ונלש

 הקיפד הנהו ,יליל תחונמב םידקהל יתננוכתה שמא ...
 הרכה אל םג םא ותוא יתרכה .םינשב אב םדא םנכנ .תלדב

 .הרטשמ חקפמ■ .תישיא
 לא בא רבדכ תוביבחב דמא "גילליב ןודא ,בוט ברע"
 ךתא רדסל קר יל שי !ךל עירפמ יניאש הווקמ ינא״ .ונב

 ."הרתי הדרטה ילבו רוציקב ,טועפ ילאמרופ ןיינע
 רקובב ז םלש הליל ךשמנ דירטמ־יתלבהו רוציקבש ןיינעה
 ¬יבחב בושו יל רמאש רחאלו ,הרטשמה ןיינבל ומע יתכלה
 םישדח ...ל יתבשיתה ״גילליב רמ ,השקבב בש״ :הבר תוב
 .םידחא דועו■ סייוו ,סאפ הליל ותוא ורסאנ ןכ ומכ .םירחא

 טרפ ,רבד אצמ אל ירדחב יהבאה חקפמה ךרעש שופיחב
 אצי־אלש ךונקת״ה תא םהב יתנכהש םיבולע םיקתפ םתואל

 ,םייטנאמור־םיישלב תודלי־יטופטפ :רומאכו .םלוע־רואל
 הבשחמ■ אלל ...,וכו םייאשח ןיד־יתב ,תוכסמ ,תואווסה
 הנהו 1 םהמ יתעד יתחסהו הרגמל ותעשב םתוא יתלטה ללכ

 :ךייחמו םהילע בלה־בוט חקפמה דמוע

 ז ישלב ןאמור בתוכ התא םאה י ריעצה ינודא ,הז לכ המ"
 אנ אוב ,ידמל השק ךדי־בתכ ,וב אורקל לוכי ינניאש לבה

 וניא הז לכש ירמאב יתברס רשאכו ,"תאז יל ארק ,ךבוטב
 לא" :ריטפהו יהבאה וכויח תא ךייח בוש■ ,תודלי השעמ אלא

 ? בלה ןמ םיאצויה םירבד ןיבמ ךניא יכו ,דלי התא היהת
 חיטבמ ינא ,קתעה שרוד יניאו ,ונחנא תחא ריע־ינב ונא ירה

 ."ךדגנ הלא םיקתפב שמתשא אלש קדצ־ןהב ךל

 אל ףא .הלמב הלמ .בותכה תא ונזאב יתארק ימותב ינאו
 רשא לכ תא תונרצקב ןמזה לכ םשר אוהש ךכל בל יתמש
 התע .תדוכלמב יתלפנ יכ ךכב יתנחבה רחואמב קר .יתארקה
 םיקתפבש הלמו הלמ לכב טוטיחו ףוסניא תוריקח ילע ואב
 :יראווצל ביבס לבח םהמ רזתשמ טאל טאלו .הלא םייליווא

 .רכו רכז רכו םזיבשלוב ,הדיגב ,תרתחמ

 הטמל אל תיטרפ תינוכמב יתוא ליבוה ירדחמ■ ינדירוהשכ
 הטמ ,הלהקה ןיינבל הלחת םא יכ ,יתבשחש יפכ הרטשמה
 ¬יצש יפכ יתוא ליבומ אוה ןיא בושו ,םשל ונעגה ...הנגהה
 םהו ,קשנה אבחוה םהב םיטלקמל רשי םא יכ ,ידרשמל יתיפ

 .םהידיב םירישכמו םישלבו םירטוש םיאלמ רבכ

 אובחמ לכ לעי קוידב חקפמה עיבצה םיבר םיסוסיה אלל
 רקיהו בוטה קשנהו ,תונולחבש תורגסמבו ףתרמב אובחמו
 רתוי אל !הדיגב :יל רורב היה .הז רחא הזב אצוה לכמ ונל
 םהמ דחאהו ,תונולחבש אובחמה לע ועדי םישנא הששמ
 םוקמ ןיא ,םייסל חרכומ■ ינא !ותולגל ונילע .ןישלמו דגוב

 .רהוסה תיבב יאתל החרבוהש ריינה תספ לע דוע

 :םידחפל טרפ ללכ ער וניא יבצמ .רהמ ףלוח ןמזה ...
 ,תינלטק שא תועשב תוריפחב רשאמ רתוי ינא דחפמ ןכא

 ־ורעש ,יתכלממ הדימ־הנקב קסע תויהל ךפה טועפה ןיינעה
 ירבד םיאלמ םינותעה לכ .דירחמ םויב .המוצע תינידמ היד
 ריירוק ינאבורטסוליא" ןותעה לש ןושארה דומעב .התסה
 יוניכה הב רשא המישר ךותב ילש הנומת המסרופ "ינניזדוצ
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 עבתנש שנועהו ׳רתויב םינותמהמ היה ,"יטסיבשלוב דגוב"
 שלש ׳תושק המחלמ תונש עברא ירחא .הילתב תוומ :ןבומכ

 ענכשא דציכ יכו ? רבד אל לע תולתהל התעו ,עוצפ םימעפ
 י תימצעה הנגהה ןעמל אלא היה אל הז לכש הלא םישנרב
 םהמ םיבתכמה .רתוי בוט חור־בצמב םייורש סירו םאפ
 ןיבמ ץוחב שיש םיזמרמ םה .םה םיעיגרמ ילא םיחרבומה

 הייופצ תיניצר הנכס לכ ןיאו ,וננעמל םישועש תוגיהנמה
 .ונל

 -רתבו תולופכ תויתחתבו ,לכוא םוי־םוי לבקמ ינא ימאמ

 םעפו תוירגיס יל תחלוש ןרהט הלג .םיבתכמ םיחרבומ םיסומ
 תבתוכ איה ז ךוראו םח בתכמ ילא בינגהל הדיב הלע ףא
 ¬והל ידכ ,םישורדה םיצמאמה לכ תא השרווב השוע היבאש

 — וייוכיס םיבוט ףאו !השרפה תא ריהבהלו ץובהמ ונאיצ

 .הפיסומ איה

 .ןוטה תא ונש ,תופעות ןוהב םתוא םיגישמ ונאש םינותעה

 ?הובגמ זמר הז םאה ,רתוי יניינע ןויד ,התסה תוחפ

 ¬יה "יטילופה" .אתב רפסמל רשע הששה שיאה ינא ...

 הנהו .םיבנגו םיחצור ,םיילילפ םיעשופ םה םירחאה .ידיח
 אצי יביבס םיגותעה ומיקהש שערה .ידמל חמשמ בצמה
 ,ךכ־לכ "דבכ לקשמ" ילעב ,ולא "הרבח" :ורכשב ודספה

 ¬מה" ןאהוי הז ,םלוכמ ןכוסמה הז ףאו .יתוא דבכל וליחתה

 ףא ׳חצר ישעמ לע ...ררחוש םיימעפ רבכ רשא ,"ףרוט
 .תיאבצ העדצה■ ינפב עידצמו ,"רבח" םשב יתוא הנכמ אוה

 :רתויב בושחהו הדובע לכמ יתוא וררחש ,החונמ יל וקינעה

 םיאב םה ןיאו הבוח םהש םהלש םיקחשמ םתוא לכמ םג
 ,הרופחו הירט הכמו םד דע םדא לבחיו טבחי םרטב םמויסל

 ילש היינשה הניחבל ןווכתמ ינא יל םיחלושש תורבוח ךותמ

 לכוא םעפ-יאש הווקת דוע יל ןיא יכ ףא ,םיטפשמה תרותב
 .הילא תשגל

 ללכב השרפה ,רתויו רתוי ןותמ השענ םינותעה חסונ

 ןאהוי ...לע הערל עיפשמ אקוד הזו םהירוט לעמ תמלענ
 .יפלכ ץרא-ךרדה םחי תא טאל־טאל דבאמ אוה ."ףרוטמה"
 .ודיב קשנ לכ היה אל ילזמל ,וניניב הרגח הצרפ■ ףוס ףוס

 .רחא אתל רבעוה אוה

 ¬תל לוכי יניא ? רבדה הרק דציכ !ישפח !ישפח ינא ...

 .תיבב ינאו ישפח ינא :הדבוע ךא .ותוא שופ

 יתדביא ׳עובש יגפל וא לומתא הריקחה תעשב היה הז ...

 ¬פב ןאכ ויתיארש ,ןיצק הזיא היה חכונ .םינמזה ןובשח תא

 ךא ׳ןושאר טבמ תפעהמ רכומ יל הארנ אוה .הנושארה םע
 עובקל יתלוכי אל ןכ לע ,הרונמה לצב לצומ ויצח בשי

 ויתרכה ויפ חתפשכ קרו .הנורחאל הלא םינפ יתיאר יתמיא
 רבח ,דנאה ףסוי ,בוטה רוחבה הז !דנאה הז ירה .ולוקב דימ

 ידכ "ידוהיה ןויגיל״ב דחי ונאצי המחלמה תישארב !קיתו
 ¬הלושמו ונייה םיריעצ הכ .בונישיק תמקנ ...תא םוקנל

 ר״ד ,("דודה") רנרטש קירנה ר״ד .םיסמונמ־יתלבו ... םיב

 תאז .יאבובלה "רורד״ב תולמעתהל הרומ ,קורק ,ץישאוו
 םשב םידוהיה םיבדנתמה תדיחי תא המיקה רשא הצובקה

 לומגל ודיקפתש ,ידוהי ןויגילל ןיערגב ,"םיידוהיה םיעלקה"

 היה הדיחיה לש הדקפמ .תוערפה לומג תא םיסורל םהל
 םישנא דוע םע אקארקב הילא יתפרטצה ינא ,דנאה ףסוי
 ,תיראגנוה הרייעל ונעגה תואקתפרהו תועסמ רחאלו ,םידחא

 ¬נוה ידוהי) טרופפר ר״ד ןרס ידימ ןושאר ןומיא ונלבק םש

 אלא רעצה תיברמל היה אל הז לכש אלא (קהבומ ינויצו ירג

 םיעודי יתלב םימעטמו םקוה אל ןויגילה ,הרצק הדוזיפא
 .אבצהמ ונררחושו םיישדח רובעכ ונרזופ יל

 וא ונדמע םידדובו םיינע דואמ המ !םימשבש םיהלא
 .םיסורה ידיב התיה רבכ בובל .רבע לכמ האנש יפקומ

 הרזח ?ךלנ ןאל .יוניפ לש בצמבו שוביכ תנכסב אקארק

 ונדודג רוזיפ לע ונבלב תורירמה התיה ידמ הקומע ? אבצל
 ףסוי חיכוה העש התוא !עיגהל רשפא־יא התיבה .ידוהיה

 ןסכאו הניו דע ונריבעה אוה .ותוזירזו ותנובת תא דגאה
 תידוהיה הליהקה .סוקריצ בוחרבש "םיטילפל זברמ״ב ונתוא

 לעפמב החתפ ,הירטסואבש רתויב תונגרואמה תחא ,הניוב

 ¬שהמ וחרבש המחלמה יטילפ ינומה ליבשב תיפסכ הרזע

 בוחרבש "עויס זכרמ" ותואבו ,םיסורה ידיב םישובכה םיחט

 ,הרזעה תא לבקל ידב רותב םיפלא םזי־םוי ודמע "סוקריצ"

 תועש ׳םיינרדסו םיילהנימ■ םידיקפת ולטוה ונלש הדיחיה לע

 הצקל דע םיפלאה לש רותב םתדימע הכשמנ תוכורא תועש

 ...הבונאדה רשגל דעו עסארטש רובאט

 תמקנ תא םוקנל ימצע תעד לע יתאצי ןכמ רחאל ...

 יל וחינה אל רותב הלא םיאצילג םידוהי יפלא .בונישיק
 בדנתמכ יתבציתה .םיסורה םיערופה יללעמ תא חוכשל

 ...הירטסוא אבצל

 םע הריקחה ךותב עוקש ינפל הז דנאה ףסוי בשוי הנהו

 יתנכה רשא "תיאבצה תינכות״ב םינד םה .ישארה רקוחה

 הכ .ילש ישיאה קיתל הפרוצ רשאו ךכ־לכ הבר תונדפקב
 .רדחל יתסנכנ יכ ועמש אל םגש םינוידב ויה םיעוקש

 האור ןכבו" :דנאה ףסוי לש טקשה ולוק תא עמוש ינאו

 טלחומו רורב ןפואב עבקנ הטמב .רקוחה־טפושה ינודא התא
 ־י׳זק עבור לש תקהבומ תיתנגה תינכות אלא וניא הז לכש

 ¬במ .הפיקת וק לש ןמיס ףא ןאכ ןיא .םידוהיה עבור /זיימ

 לש תויעוצקמ החיכומ ,םגפ אלל איה תינכותה תיאבצ הניח

 םע רשקל והשלכ זמר ןאכ אוצמל היה רשפא־יא ...ןיצק
 ...״תיטסינומוקה הגלפמה

 ר״ד גיהנמל תודוה ?ימל תודוה .ינא ישפח הנה התעו

 .עדא ז6 ? הז דנאה ףסויל תודוה וא ןוהט

 ־תוגיגח לש םידחא םימי רובעכ !הדובעל רזוח ינא ...
 ונרדעה תעב .ימוי־םויה לולסמל רזוח לכה ,יבושל ןוששה

 ־בא חרואב ךשמנ לכה .שממ לש םייונש םוש טעמכ ולח אל

 .יטארקורויב ףאו ,יטאמוט

 אוהה "הארבהה תיב" ,הלוח סייוו קר .הדובעב בוש םאפ םג
 .הבוטל וילע עיפשה אל הארנכ

 .וצחרב הלסיוב עבטש םירמוא שי .םלענ "לקסח"

 ¬זורפה ךרד תובורמה תוריקחה תחאב יתוא וליבוה רשאכ

 ויפב תילגנא תרוטקמשכ "לקסח" תא יתיאר ךוראה רוד
 ,ויחש תיבל תחתמ הפמ ,עבוכ ילב .םירדחה דחא לא קמוח
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 ,ירזועבש בוטה ,יריכזמ ,"לקסח" .תיבךב ןאכ ,דיה וליאכ
 ...קשנה ינסחמ לכ לע הנוממה

 •..וצחרב הלסיוב עבטש םירמוא שי

 אלמל לגוסמ היהיש ,רחא םדא־ןב אוצמל ילע התע .אלימ
 קינומש ינמוד .הרטשמה ידיל םריגסהל ילבמ קשנ ינסחמ

 .םיאתמה שיאה אוה דלוגנרוק

 הרטשמה .םוריחה ימי רבכ ורבע־ופלח הנהש יתייה רובס
 ¬רואמ תולפנתה דוע ןכתת אל תעכ .םנכ לע ודמעוה אבצהו

 לחוה התע קר * הילשא אלא תאז ,דתיה אל ךא .העיתפמו תנג
 המיא תועידי .תיזחהמ םירזוחה םילייחה ןיב התסה עסמב
 ונא רלדא םע הלועפ ףותישב .הדשה־ירעמ עיגהל ולחה
 ןיב תויושגנתה רבכ שי .בונרטל דע םשל תרובגת םיחלוש

 ,בונאישכ ,הקשטילווב םילייחו םירכא ןיבו ונלש תורמשמה
 ־תיבב וזפשואו םינושאר םיעוצפ ועיפוה רבכ .היניבשט

 .ידוהיה םילוחה

 תומ תמ .תימצעה הנגהה לש ןושאר ןברק .תמ עזאר ...
 .ומע ינב לש םשוכרו םהייח לע וניגהב ודיב קשנהו םירובג
 רודכ .םילייחו םירבא תייפונכ םע תויושגנתהה תחאב לפנ
 ,עזאר ףלוו רבח ,ךבכשמ לע םולשב חונת .וב עגפ ינלטק

 .ידוהיה דובכה תמחלמ רובג

 ?המ םושמ .ומעט תא הנש איור "ףרוטמה" לאריניגה
 ־תונקידב ,דדיקפת תא האלממ תידוהיה הדיחיהש ינפמ אמש
 ,םלענ רלדא .דודגה תא רזפ לומתא ?רתי־תוניצרו רתי

 ¬פרצו ידיל ורבע דודגה ךותמ שיא האמכ .ןאל עדוי ינניא
 ¬צמא אלו םוקמ אל יל ןיא ךכמ רתויל .עבקה רמשמל םית

 םנמא .דחא ףוג .דיקפתב ונא םידיחי בוש התע .םייפסכ םיע
 ¬ראה ןונגנמה .םיכובנ ונא ןיא ךא ,תודידב לש השגרה הנשי

 "הנגה״המ םה םינגסהו םילמסה לכ טעמב .יעבדכ לעופ ינוג
 רמשמב .םינמיהמו םיבוט םירוחב םלוכ ,תמדוקה התרוצב
 דחיב ׳ופלחוה ,ורטופ םידחא ,םייונש הלא־יא ולח עבקה
 ¬יח רגנוא .םהידיב קזח קשנה ,םוי־םוי םינמאתמ ,שיא 250
 תורמל ;הלק הריבע לכ לע שינעמ ,לזרב תעמשמב םתוא לש
 םימעפל ,ותוא םידבכמ םישנאה ,אקוד ךכ םושמ ילואו ,תאז

 .וישנוע תא קיתמהלו ברעתהל ץלאנ ינא

 ,ידרשמ רדחב ךרעב ברעב עשת העשב ,שמא יתבשב ...
 ¬חא םידוהי המינפ עתפל וצרפ ,חנזומה תוריינה קיתב ןייעמ

 קר םהיתוקעצ תאפמ .םהינפב םד־יבזו םידגב־ימורפ םיד
 תיתרטשמ הדיחי :עראש המ תא שופתל לוכי ינא ישוקב
 ¬צוע ,"ידוהיה קוש״ב תללותשמ םינייוזמ םישנא העברא תב

 םלצא תכרוע ,םידוהיה ןיבמ קר ןבומכ ׳םיבשו־םירבוע תר
 םיצרופ הז רחא הזב .הצר תוכמ ידכ ךות לוכיבכ םישופיח
 דוע תקפתסמ היפונכה ןיא התע ;המיגפ םיפסונ תונברק
 יכ ,(דואמ השק םיעוצפ םישנאה ןיב שי) תוכמו "שופיח״ב
 םג שיו םיליעמ ,םינועש ,דיל אבה לכמ תדדוש טושפ םא

 .ורועמ ותנתוכ וטישפהש ימ

 ךורעלו םישנאה יפמ תויודע תובגל דלוגנרוק לע יתדצ
 ןמ שיא הרשעו רגנוא תא חקול ימצע ינא .בתכב ה״וד
 ¬פס רשאכ לכה .תוערפתהה םוקמל הצורמב םינופו רמשמה

 םקשנ תא ונקרפ ,הרטשמה רמשמ תא ונפקה .םישנאה ור
 לכה .ונלש יחרזאה רמשמה הטמל םתוא ונלבוהו ישוק אלל
 לכ .םהמ הלע ש״ייה חיר ׳תודגנתה אללו תוריהמב שחרתה
 .תויודע םהיפמ ונמשרש רחאל םיאולכ םתוא ונקזחה הלילה

 היה רבדה .םהיתואדוה לע ומתח ףאו לכב ודוהו ויה םילוהב
 .דדושו ערפתמ ודיקפת תעשב הרטשמ רמשמ :רורבו טושפ

 .הרעסה הצרפ ,ונתריקח תא ונמייס הז ךא ,םכשה רקובב

 ,םיניצקו םישילש םמעו ,הרטשמה דקפמו יאבצה דקפמה

 ועבתו ,םויא שער לוק ומיקה ,ונלש הטמה ץינבל וצרפ
 היה השק .ןובשחו ןיד דחא לכמו תחא תבבו תולוק ילוקב
 וחקפתנ םייתניבש ןבומכ .החישה תא רידסהלו םעיגרהל
 ,םינעוט םה ,אברדא ;לכה תא ושיחכהו םנורכשמ םירטושה
 .םפכב לווע אל לע םתוא ואלכו םהילע ולפנתה םידוהיה

 ,טבמ ףיעה ,םימותחה םיח״ודה תא ול יתשגהש ,אבצה דקפמ

 .םעוז קוחצ קחצו רעובה רונתל תודיינה לכ תא ליטה
 ,תוריינה תא תפרש ןכא" ...יתרמא ,״טסרבואה ינודא״

 ,ןיינעה תא םג תלסח אל תאזב ךא ,םיבותכה םיכמסמה תא
 ליכי אל םתואו ,םידעה תא םג ףורשל התא ךירצ ךכ םשל

 ."הז רונת
 םתוא "ךכרל" וקיפסה ךא ,ופרש אל םנמא םידעה תא
 םוקמ לכמו "חוכשל" ולחהש דע ,הרטשמב תוריקחה תעשב
 דיעהלו בוש עיפוהל םתוא ץלאל אלו םהמ תופרהל וננחתה
 דחאש רובס יניא ךא ,תינש ערא אל הזכ רבד םנמא .ץינעב
 תורשב אוהו ןמז רובעכ ינאר םהמ דחא .שנענ םירטושה

 ...ודיב ףנפנמ ףאו ילא ךייחמו
 ;םיררחושמ םילייח םע תיניצר תושגנתה .דתיה היניבשטב

 ;ליעפ תורשב םילייח ויה םיערפתמה ןיבש תועידי םג שי
 םע המחלמל חרזמה תיזחל םלוכ וחלשנ םרט הארנה יפכ
 םיינש ,םיעוצפ ורזחוה ונישנא ברקמ השש ...םיקיבשלובה

 .ידוהיה םילוחה תיבב וראשנ
 םינושארה תונויסנה ינש ;ןויסנ־תקעזא בוש יתכרע שמא
 זכרמב ויה רמשמה ישנא — םייוקילה ורפוש לומתא .ולשכנ
 .רקובה תרחמל ינפב ולצנתה םירחאה ,רתויב רצק ןמזב

 ששחש תנוטנטק הדלי םע ינשה .הובג םוח םע אב דחאה
 הז אוה ןורמת ךא םא עדי אלש ןויכמ ,דבל הריאשהל
 ךרעב ואב וקעזוהש םיאולימה ישנאמ .שממ לש הקעזא וא
 ,םהיתומוקמב עבקה ישנא ויהש דע הרבע העש ךרעב .60%

 ¬יהמ ץידע הז ןיא יכ ףא .םיאולימה ישנא םג — םייתעשו

 דוהיב ,םירופיש סינכהל שי .הצורמ יתייה ,תילאידיא תור
 .םירפסמה תטישב איה רשקה תדובע ."רשק״ה תדובעב

 יגוז ורפסמש דחא שיא קיעזמ קעזוהש רחאל הדיחיה דקפמ
 םיינש םיקיעזמ הלא ינש ,יגוז יתלב ורפסמש דחא שיאו
 ,םינופלט שי םלוכל טעמכ תודיחיה ידקפמ .רכו םיפסונ

 אלמ רופיש .םיינפא־תדיחי תרזעב םירשקתמ םירחאה םע
 קספה ילב םיאצמנה רפסמ תא לידגהל לכונ םא ןבומכ היהי

 .םישורדה םיעצמאה םירסה ךכל ךא ,ןיטקרסקב
 ;דואמ ילע סעוכ זיירפנרהא ,םירטושה םע קסעה זאמ

 בייח תוחפל ;יתויוכמסמ יתגרהו תעד־תולקב יתגהנ ותעדל
 ...אבהלש תיגיגח ול יתחטבה .הליחת ומע רשקתהל יתייה
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 םוסיה אלל הנכס תעשב לעפאו יתגהנ.רשאכ גוהנל ךישמא
 םיערופ וא בוחרבש ףוספסא ׳ויהי רשא םיפיקתמה ויהיו

 .םידמב
 אקארק תייריע לש ימשרה יחרזאה רמשמה לש קלחכ
 ומענ אלש םירבד הלא־יא ונמצע לע לוטיל ונייה םיבייח
 תמחלמ ,ןוזמה: תקפסא לע חוקיפ ׳רתיה ןיב .רתויב וגל
 תורושק עודיכ רשא תולועפה ןמ ןהב אצויכו הסרובה ישנאב
 ועתרנ אל ונמע ינב .ידוהיה עבורב אקוד הדימה לע רתי
 ינבל ןוזמה תייעבש םימיב דוחיב ,םייקוח־יתלב םישעממ

 ,הלהקה תיב היה אלמ ןכ לעו .רתויב הלק .דתיה אל תיבה

 תונעטב ואבש םידוהי ׳ונלש הלועפה הטמ תויהל ךפהש
 םחל ינש לצא ,ןיראבאס םרחוה דחאה לצא !תומרחה לע
 םירבד .םילקולק אל ירמגל םיראלוד ישילשה לצאו■ ׳לקולק
 ־גרוק קינומ .תיגוחטבה■ ונתדובע רקיעב הפרה ועירפה הלא
 הדובע לכל רשכומ אוה .הז חטשל םג תונפתהל ץלאנ דלוג

 .םוי־םוי םימרענה םיישקה לע תולקב רבוגו תינוגרא
 שחרתהש ןמקלד השעמ סייוו יל רפס םידחא םימי ינפל ...

 :הינכובב
 ונשפתו אשמה תינוכממ רהמ ונצפק ׳קושל ונעיגהב"
 ןוויכמ תוירי רטמב ונלבקתנ דימש ןויבמ■ וירוחאמ הסחמ
 םילייח תדיחיב יתנחבה רפסמ תוקד רובעכ .רורב־יתלב
 .תחא הטמיסב ברעמ דצמ םידעצ תואמ שלשכ קחרמב
 הנבמ הזיא לע רוצמ םיכרועכ םיארנו ויה רפסמב םירשעכ
 ¬פהל וצר וליאכ הזב שער השעמ תעשב םימיקמו ,ןג ףקומ

 הבחר הרושב ונמדקתה■ .תינאידניא ךרדב םיבשותה תא דיח
 ,תוינאידניא תוחירצב ןכ ומכ ונחתפ ,היה רשפאש■ המכ דע
 ךישמהל ודיב הלע אלש ימ .הציר ידכ ךות שאב םג לבא
 ¬יכש לש בצממ הריו בכשנ ,תינרוחא הבורה ףדה ללגב ךכ

 םינפמ ,שא־תומולא יתש ןיב ונצר ךכ ,הב
 ,ןטקה "לראק" לש וילגרל .דוע ונרצע אל ךא ,רוחאמו
 ףפוכתה■ אוה !די־ןומר לפנ ,אלמה ומש תא דוע רכוז ינניא
 ¬ובק ךותל הרזחב ותוא ליטהו רהמ ותוא םירה ,הייהש אלל
 הדוקפל תוכחל ילבמ — — — םיערופה םילייחה תצ
 -המידק ורעתסהו םיבורה לע םינודיכה תא וביכרה יפמ
 ברקה .םיפקותה ןמ■ שיא■ דוע היה אל ,תיבה לא ונעגהש דע

 ."םייתסנ
 .ואולמב ורופסלו ול יתנמאה .םינברברהמ היה אל סייוו

 תמסרופמה הכרעמב ףאו תיסורה תיזחב תעדל יתדמל רבכ
 םילייח םה םידוהיהש םיקלטיאה דגנוסנוציא לש
 תונדחפה לע םותימה ,תח־אלל םייושע םיבוט
 גגומתנ ,חבונ בלבלכ לכ ינפמ חרובה ידוהיה לע ,תידוהיה
 הדבוע איה ונלש תיסיפה הייחתה .המחלמה שאב לילכ גומנו
 קפקפל הביס לכ ונל ןיאו ,ונלש רעונה לש לודגה וקלח יבגל

 .בייוא לכ דגנכו רעוגה לכ יבגל וז תמאב

 ,ריעה ירברפב וא הדשה־ירעב תודדוב תורגתל טרפ ...
 ־וזיא םניא םנוקיתכ םימיב םגש ׳הקבולדיר וא יקינבד ןוגכ
 הדובעה !יניצר רבד םוש שחרתמ אל ,רתויב םיטקש םיר
 .תינכות יפ לעו תועיבקב תואצוי תורמשמ .תיתרגש בוש■ איה

 .יאבצ סכטב םיפלחתמו תועובק תודמעב םיאצמנ םישנא
 ברק ׳רדס יליגרת ,םינומיא .ןמוי להנתמו םיח״וד םיבתכנ
 ןועשה םע שממ לבה ,תולמעתהו טרופסא ףאו םינפ־לא־םינפ
 לואשל ילבמ היצזינגואיר ונכרע םינורחאה םימיב .דיב
 .םירגובמה םינותנשה תא ונררחשו ישארה הטמה יפ■ תא

 תיזחב המחלמה םייתסתש ינפלש ימצע הלשמ ינניא םנמא
 ¬חהל דוע רשפא יא ךא ,םנוקיתל ץראב םייחה ורזחי תיסורה

 החפשמל תוגאדמ קחרה ךכ־לכ בר ןמז םירגובמה תא קיז
 רמשמה :דוסי־יתוצובק שלש לע חוכה תא ונדמעה .הסנרפו
 רפסמל םצמוצ ,םיררחושמ■ םילייחמ בכרומה ריבשה עובקה
 ,סויגל עגר לכ םינכומ ךא םיאולימב ץחמ ישנא 250־כ ! 200

 הרושב םיאולימ ליח שיא ףלאכו ,רבעשל דודגה ירבח םבור
 קר תורשל ארקנה ,שממ יחרזאה רמשמה■ אוהו ,הנושאר
 ¬ולימ ישנא ןכ םג הכלהל םה םישנאה רתי !םעפל םעפמ

 .תינוציק הנכס יעגרב קר ןובשחב םיאב םה ךא ,םיא

 ידוהיה■ יחרזאה רמשמה — עתפ־תרעסכ אב לכה ...
 ילייח 900—800 לש התעיגפמ תולפנתהב שממ ברקב דמע
 ונגרא תדלומל םבוש לע ןוששו החמש בורמ רשא ,רלאה
 תבב ידוהיה עבורה תא ופיקתהו ׳זיימי׳זק לע גח־תוערפ
 קפס־ןיא ךא ,היולג ,דתיה דוש־תרטמ .םידדצ המכמ תחא
 תאצל ודמע ירהש ,םיעתרנ ויה אל םימד תוכיפשמ םגש
 הפקתהה תא ףודהל ונידיב הלע .םיקיבשלובה דגנ תיזחל

 .תומוקמ המכב ללוחתה יכ ,השק היה ברקה .הבר ,החלצהב

 תועש חונל ידכ התיבה יתאב ,ברע תונפל ששכ איה העשה
 רבדמו תודבכב םשונ ,דלוגנרוק קינומ ץרפ עתפל .תודחא

 יכו ליגרה רדגמ אצוי רבד שחרתהש יתשפת .ישוקב קר
 טעמ יתטלק םוקמל הציר ידכ ךות .ישארה הטמל רהמל ילע
 םיח״ודה ךותמ יל ררבתנ הטמב קר ,םיעטוקמה וירבדמ דואמ
 םגח תא וגגחו תדלומל ובש רלאה לש ויסגלק :םילוהבה
 אוהשמ רתוי רלאה לאריניג ...לוגדה םבר תרותל םאתהב
 ¬בומ תוימשיטנאב ועמש אצי םייאבצה ויתונורשכב םסרופמ
 ,בוט לארשי אנוש אוה■ ׳בוט לייח אוהשמ רתוי ,ולש תקה
 תושפנ תא ליערהל חילצה ןכ לע יכ ,בוט ךנחמ ףאו
 ¬ופמ ובורב בכרומ׳ ולש ןויגילה .וז האנש תנמב וילייח לכ
 הז ןויגיל לש ודבע .םייאקירמא םבור ׳ץראל־ץוחמש םינל
 ירעב ועסמ תודלות םיאלמ תאז תמועל ,רתויב ראופמ וניא
 םאתהב ירהש ,םידוהיב תוערפ לע םיח״וד ןילופ תורייעו
 ¬מו ׳םיקיבשלובו םידוהי ןיב בר לדבה ןיא ,וגיהנמ תרותל
 םחלהל ידכ תדלומל ובש ,וילייח םהש הלא םינלופש ןוויכ
 תונהיל השפוחב וכז חרזמב תיזחל םתאצ ינפלו ,םיקיבשלובב

 די חולשל אל המ םושמ ׳הירע תובוחרמו תדלומה ריואמ
 םתאיציש רובס ינניא ?םוקמבש םיידוהיה־״סיקיבשלוב״ב

 הצלמה יפל קפס אלל ךא ,הדוקפ יפל ,דתיה ׳זיימי׳זקל
 ...םידוהיה תא "ךרבל"

 ונלש ןיעידומה ישנאמ עיגהל ולחה תונושאר תועידי
 התוא םש ונמדזנש םייטרפ םישנאמ םגו תבכרה תנחתב
 ¬ותכל לעמ .תומהב תלבוהל תונורקב ועיגה םילייחה .העש

 ־כ,ד וארנ םהלש ׳זנוטה לע הלא תונורק לע תוליגרה תוב
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 ״!םידוהיה תא טוחשל״ ״!םיידוהיה םידגובל תוומ״ :תובות
 .המודכו "!םורגופ — תחאה ונתבושת״

 םימזגומ יל וארנש הלא םיח״וד תאירקב עוקש ינא דוע
 ־בדפהמו ריעה זכרממ תושדח תועידי םורזל ולחה ,תצקמב
 םתגאד תישאר .תוצובקב ללותשהל םיליחתמ םילייחה :םיר
 םתוא םיזזוג םהש .םידוהיה ינקזל הבר תונתוואתב הנותנ
 "םיקישטרלאה״מ .רתויב תונידעה ןמ ןניאש םיירפסמב.

 ,ונלש םיימוקמה םינגילוחה, םג הכאלמה תא ודמל הלא
 עלקנש ידוהי לכ לש תואיפו ןקזב םדי חולשל ולחהש

 .םבוחרל

 םיערופה יניעב וארנ רשא תויונח וא) תוידוהי תויונח
 לש תויונחל םדצמ העדונ הריתי הבח .ודדשנ (תוידוהיכ
 םא יכ תובוחרל קירל וכפשנ אל רשא ,םיפירח תואקשמ
 יתווקת הדבא אל ןיידעו .םיסגלקה לש םילהוצה םהיתונורגל
 םילייחהו תוחורה וטקשי וז הנושאר הואת יולימ רחאלש
 םתוא ץלאי ריעב הנוחה אבצה וא הרטשמהש וא וגוסי

 יתרצע ןכ לע ! םכרדב ךישמהל ידכ תבכרל בושלו תגסל
 ,׳זיימי׳זק ימוחתל רבעמ לא רמשמ תודיחי יתרגש אלו יחורב

 תונוטלשה דצמ םג םיצוריתלו תורגתהל םוקמ תתל אל ידכ
 .םייקוחה

 יחרזאה רמשמה ףאו הרטשמהש תועידי עיגהל ולחה התע
 החידב השעמכ ,תקחוצ ןיעב שחרתמה תא םיאור יללכה
 םע םיצצורתמה םיסגלקה רבע לא הדהאב םיצרוקו ,הצלהו
 ־רוז םידדושהשכ ,ונממ םינהנ םג םה ,אברדא ,םהידיב ללשה
 ומלענ ןכמ רחאל .ןייו ש״י ,תואקשמ יקובקב םרבעל םיק
 ־בש אבצה .יחרזאה רמשמה ישנא םגו םירטושה םג םואתפ
 םידדוב תורמשמל טרפ ,ןמזה ותוא לכ ללכב הארנ אל ריע

 .תיאבצה הרטשמה לש

 ־רפתמהש יתנמאה אל ןיידע יכ ףא ,יתגאד הרבג התע
 ¬ענ אל יאדו ירהש ,שממ ידוהיה עבורל ברקתהל וזעי םיע

 .הנגה ןוגרא ונלצא םייקש םתעידימ םל

 המ ,תוארוה אלל קיעזהלו סייגל ונישנא ולחה םייתניב
 יאוב ינפל .תוינכותה שובישלו תונבה־יאל םיתעל איבהש
 תא יתיניג ינאו "תיקלח הקעזא" לע דלוגנרוק הווטצנ רבכ
 םישנאה לכ תא וב דייצל ונידיב קשנ יד היה אל .השעמה
 ינפ לומ לא םיפי ויה אל ונכוה רשא לזרבה תוטומו ,וסיוגש
 רתוי יניעב התארנ תאז תמועל ,םח קשנב םינייוזמ םילייח
 תונוטלשה ידיב הלפנ רשא תינכותה הז הרקמל המיאתמ
 ¬של הניוצו דגאה ףסוי ידי לע ירסאמ ימיב זא החתונ רשאו

 ידקפמ ןיב םיבר םינוקית אלל הקלוח ףא איה .ודי לע חב
 עדוי דחא לכשכ וז תינכותל הפי ונמוא םישנאה .םירוזיאה

 .ירוזיאה ודיקפת תא קר אלו הלוכ תא םג

 ־בטה ויתולובג .םידוהי קרו ךא טעמכ תסלכואמ ׳חימי׳זק
 הלסיו רהנ — השזוגדופ דצמ :םה הצחמל־םייעבטו םייע
 יולגהו בחרה לטיד בוחר ריעה זכרמ דצמ ,קומעהו• בחרה

 אוהו חותפ אוה ברעמ דצ קרו ,הלסיוה בוש חרזמ דצמ ,ןיעל
 שמשל הלוכי תבכרה לש הלסמה קר ,דתיה הז דצמ !ןכוסמה

 8000־ב הב וררוגתהש ,עשזוגדופ .ןגמ־תמוחכ יקלח ןפואב

 בוחרל רבעמו תינכותה ליבשב ןובשחב האב אל םידוהי
 רגתסהל דציכ תוארוה וניחא ולבק ריעה זכרמ ןוויכל לטיד
 םיימצע תוחוכב דומעל רשפאה לככו םהיתבב רצבתהלו

 .דרפנב תיבו תיב לכב ,הפקתה הרקמב
 תא דימעהל ונייה םיבייח םייגטרטסיאה םיקוחה יפ לע
 רמולכ ,רתויב שלחה ,חותפה וקב םישנאה בטימו תיברמ
 םימעטמ יל הארנ אל הז אקוד םלוא !לזרבה תלסמ ךרואל
 ¬תה םע ןיינע ןאכ ונל היהיש רובס יתייה אל .םייגולוכיספ

 יתרעש .םירידס תוחוכ םע ,תיאבצ הניחבמ תבשוחמ הפק
 תא שפחמה עמשוממ יחלב ףוספסא לש תוצרפתה אובתש
 ידמ הפיקע ,דתיה הלסמה ךרד .הרטמל רתויב הרצקה ךרדה
 ¬טק תוצובק הלא הנייהת רתויה לכל ,רעתסמ ןומה ליבשב

 תוחוכב רזפל היה רשפא ןתואו ,הז ןוויכמ הנאובת רשא תונ
 םהב רצבל ידכמ ילש תוחוכה םיטעמ ךכל ףסונ .םיטעומ
 הפי זכרתהל בטומ ןכ לע ,םידדצה תעברא לכ תא יעבדכ
 ¬וה תוחתפתההו .םידדצה תעברא תא ףפורל רשאמ השלשב

 היה ןובב יבושיחש החיכ
 אל םיבשותהש ךכל תונכהה לכ ושענ ,ומצע וטגל עגונב
 יפל .םמצע לע םא יכ ,םיסנ לע אלו רמשמה לע אל וכמסי
 ¬ישגמ םא תרוקיב ונכרע ןמזל ןמזמ רשאו ונתינש תוארוהה
 רצבמכ ומצע תוארל דרפנב תיב לכ היה בייח ,ןתוא םימ
 יאלמ חבטמב !םימי עובשל תוחפל ןוזמב דייוצמ ,הרצ תעב
 ־תומרעו ,םירעתסמה ישאר לע םכפשלו םחיתרהל םימ לש
 .דקפמכ שיא הנמתנ תיב לכב !םיקובקבו םינבא לש תומרע

 ¬וחרה לכו וכרוא לכל לטיד בוחר ןכ םא ,דיה ונתנגה וק
 םיקזחה תוחוכהש ןבומכ !וטגל וליבוה רשא םיידדצה תוב
 הבודוימ בוחר דעו ,הקסבוקרק ישארה בוחרב וזכור רתויב
 םירעשה קוזיח ידי לע ,תרצובמ הדמע תויהל תיב לכ ךפה
 ¬רב םיינוציקה םיתבה יגש .םיאבורה תודמעל תוגגב םירוחו

 םילעופ ךא ,םנמא םינשוימ םיעלקמב ודיוצ הקסבוקרק בוח
 לע םירשגה יגש םג .ידמ המועז תשומחתה קרו ,יפוד אלל
 ־ודגה םהיתותשק רשא ,לודגה יעבטה הנגהה וק הז ,הלסיוה
 חווטב ודמע ,יקינבדו עשזוגדופו ׳זיימי׳זק ןיב ודירפה תול
 ־םיבורטס" םה םירשגה ינש .ונלש םיעלקמ יבש לש שאה
 רשג ,םירחאה םירשגה ינשל תאז תמועל ."הבוטסומ״ו ",דנל

 .תוענ רמשמ תודיחי יתש קר ושדקוה יקינבדו "לזרבה"
 בוט ןיינבה > הליהקה ןיינבב תבשל ךישמה ישארה הטמה
 ,עבורה לש וזכרמב טעמכ ןכ יפ לע ףאו דצב תצק ,היה

 ךכ םושמ ,םוקמ לכב השענה לע חקפל טשמ היה השק אלו
 יתרזפ אלו ןיינבב הברזרה ישנא תיברמ תא טעמכ יתזכר
 .םתא רשקה קותינל איבהל היה לולעש רבד ,חטשב םתוא

 ־מב םקיזחהל רתוי בוטלו ץוחנל יל הארנ דחוימ ןפואב
 .הלילה תועשב ורעת הפקתההש יתרעשש ןוויכמ זכור

 יפל .תונושארה תויריה ועמשנ ךרעב ברעב עבש העשב
 די לעו) תולובגב רשא םיתבהמ ןופלטב ולבקתנש תועידיה
 תחא תבבי ופקתוה ,(ונלש ןיעידומ שיא בשי ןופלט לכ
 ־חא םיידדצ תובוחרו הקסבוקרק בוחרל תישארה הסינכה
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 ־יאקירמא אטבמב ונתינ וטלקנש תודוקפה .הבודוימב םיד
 תוקעצ בורבו םינדוכמ םיבורב ורעתסה םילייחה .ינלופ
 ולקתנ םה .שממ המחלמ לש ברק תפקתהב וליאכ תולליו

 העידי ןיא !ועתרנו (ידמ הקזח ףא ילואו) הקזח תידגנ שאב
 וא םיעוצפב וז הנושאר הפקתהב תודבא ולבס םא ךכ לע
 הנגהה וק ךרואל רזח הז רבד ךרעב ;אלש ינרובס ,םיגורה
 וישכע .הנומש העשב םיידדצה תובוחרב הפקתהה התנשנשכ
 תרוש העיפוה הירחאו ,תוצעיתה םשל הארנכ ,הגופה הלח
 רבעל שאב החתפש ,לטיד בוחר ךרוא לכל טעמכ םיאבור
 אל ךא הרידס התיה אל שאה .תובוחרה תואובמו םיתבה
 ,די־ינומר תוצצופתהל םידה םג ונעמש ןמזל ןמזמ .הקספ

 .ןתוא רתאל לכונש ילבמ
 ¬קמב ליגרכו !תורתוס תועידי ועיגה םיפיקתמה רפסמ לע

 הלעמל ויה הלחתהב םא םג .ויה תומזגומ בורל הלא ומכ םיר
 ¬תסמ .600—500־מ רתוי הנומש העשב ויה אל ,שיא 800־מ
 ־תוקעצו תוקנא ונינזאל ועיגה !םיעוצפה ויה רבכ םיברש רב
 חומ רשא הלאכ םג ויה יאדו !םיגורה םג ויה ילואו ארפ
 ומלענ ,לקו םימת לויט הז היהי אלש םחירהבו םדקדקב

 ןכסל יאדכ אל דוש ןעמל ףוס ףוס .ואבש תמוע לא הבשחב
 ועתרנ אל המ םושמ שופתל רתוי השק ,אברדא .םייחה תא
 םה םינכסמש םהל ררבתהשכ םג רעתסהל וכישמהו ראשה
 רשא םילייחה לש ינלופה "םדובכ" עגפנ ילוא !םהייח תא
 ולש תא ש״יה םג השע יאדוו ,רוחא םפדהל וזעה םידוהי
 ברקה הדשמ קורעל ורבח ינפמ םהמ דחא לכ שובש השובהו
 !ךרעב העש וכשמנ ולא רחש־תורסח־תוירי .םידוהיה םע
 הדשבכ שממ ,םיגוסנו םדקתהל םיסנמ םידדוב וא םידיחי
 .הרוחאו המידק תוציפק .םינומא הדשב ודמלש יפכ וא ברק

 .וניעלק ינפב רוחא ועתרנ בושו בוש
 הצובק לע תבכרה תנחתמ העידי יתלבק ךרעב ןמז ותואב
 הלא ויה םקלחב .תכלוהו תברקתמה םיערופ לש רתוי הלודג
 עמש רשא ףוספסא ישנא םקלחבו תונורקב וראשנש םילייח
 ־הל וטילחה התעו ,םהילא עיגה םידוהיה עבור לע הפקתהה

 .םיפיקתמה םהירבח תרזעל ץלח
 םימיענ־יתלבו םישדח םיכוביס המע האיבה וז העידי

 רשא ׳םיפיקתמה לש םתוששואתהו םתוררועתה היה םשוריפ
 תשומחתב רוסחמה .םיכלוהו םישלחנ םה יכ ונל היה הארנ
 .שאב בר ןמז בישהל דוע לכונ אלש הבורק הנכסהו שגרוה

 .ברעתהל םיצור םניא וא םילוכי םניא אבצהו הרטשמה
 ¬צע ריעהמ םינומהה לש םנובאת תא ריבגהל לולע הז■ רבד

 .ונילע הלועה תומכה חוכב טושפ םרדג זאז ,םירברפהמו המ
 תורצק יתעדוה ,הרטשמה הטמ םע ןופלטב יתרשקתה
 הבושתה .רבד הכ דע השענ אל המ םושמ יתלאשו בצמה לע
 'רועמ התיה איהו ,ומש תא רמאל הצר אלש ןיצק יפמ האב

 ונחתפ ןכש ,ונא ונתמשא וזש ,ךרעב רמא אוה !דואמ תלפ
 תצק םיעשעתשמ ויה םירוכישה םילייחה ,שאב ךרוצ אלל
 — תינשהו !הפירחה ונתבוגת אלמלא םירזפתמו תובוחרב

 לש םא יכ ׳תיחרזאה הרטשמה לש הניינע הז ןיא — רמא
 ..םיעדוי יאדו וללהו אבצה תדקפמו תיאבצה הרטשמה

 םע ׳יזברמה ןיטקרסקה םע ,אבצה הטמ םע רשקתמ ינא
 ,ךרעב המצע הבושת התוא םוקמ לכמו ,תיאבצה הרטשמה

 ¬תהל ונתלוכיב ןיא ךא ונל עודי בצמה :שארמ הנכוה וליאכ■

 עדוי ינניא ,דחא םימת ןיצק .םימד ךפש עונמל שי .ברע
 ראתמ התא המ יכו" :בל םותב בישה ,תוטמה ןמ הזיאמ דוע
 ורבח לע שאב חתפי ינלופ רטוש וא לייחש ׳ינודא ךמצעל
 םצעב ומתתסנ וזכ הנעט דגנ ״1 םידוהי ... תנגהב ינלופה

 .ץוחה ןמ הרזעמ יתשאיתנו יתונעט

 ,הקסבוקרק בוחרמ ץר עיגהשכ ,הלא תוחיש יתמייס ךא
 םיחרזאו םילייח םהב ,שיא 60—50 תב הצובקש עידוהו
 הנגהה וק תא הצרפ (יתרעש רשאכ ףוס־ףוס ופרטצה רשא)
 רעתסהל המגמב הארנכ ,הבודוימ ךרואל תרדוח איהו ,םש
 תואטמיסל םקלחב ורזפתנ ,ופדהנ רשא ונישנא .םיתבה לע
 םג םיעידומ ! םירגוסמה םיתבל וסנכוה םקלחבו תוידדצה

 .ונדצב םיעוצפ לע
 רמשמב םיסייוגמ םיאולימ ישנא 50־כ עגר ותוא ונמע ויה

 ,דיל תחתמ היהש ןושאר הבור יתשפת .סייוו לש ודוקיפב
 ,הדיחיה תא יתלבוהו הנוילעה המוקבש ידרשממ יתדרי
 ־וימ ןוויכל ןשיה קושה ךרד ונצר .יתדקפ "!ירחא הצירב"
 .הלועפה תינכות תא ימצעל יתכרע הציר ידכ ךות .הבוד

 !הקסבוקרקל החרזמ ידמל חותפו בחר בוחר אוה הבודוימ
 ¬דוב םילייח קוחרמ ונל ולגתנ המישנ־ירצק םשל ונעיגהב
 ¬לוהו תושמש םיבורה יתקב םיצפנמה תונטק תוצובק וא םיד

 םג וקיפסה אל ,יפמ הגה איצוהל יתקפסה אל .םירעשב םימ
 איצוהל ,רתויב הסונמהו וניניבש טקשה ,רגנוא אל ףאו סייוו

 ,ארפ תוקעצב וחתפ םה .ונישנאב דוע ונטלש אל !הדוקפ
 םיבורה תא וניעטהו ןתומה ןמ וריו רדס־אלל המידק וצרפ
 אלא הרירבה הרתונ אל םידקפמה ידיב !הציר ידכ ךות
 ¬סהב יתיסנתנ רבכ .םמע תורילו םמע קועצל ׳םמע ץורל

 רשא ברק־תוחירצו תוירי־תרעס ךא ,ייחב ברק תויורעת
 ־תנ :רמאת לא םלועל .ידועמ יתעמש אלו יתיאר אל הלאכ

 .לכב יתיסנ
 היה יקנ בוחרהו ,תוקד 5—4־מ רתוי אל ךשמנ ץינעה לכ
 שומל ולכי אלו םהיתוקנאב וצברש הלאל טרפ ,םיערופמ
 ,הקסבוקרקב ונתנגה לש וקה תרשרש הרבחתנ בוש .חורבלו

 וקב תודמעה דקפמ !םהיתודמע תא ושפתו ורזח םיגוסנה
 םילפנתמה ידיב הלע דציכ ךכ לע טרופר ןיכהל ,הווטצנ הז
 םיתבב וזפשואו ויה םיעוצפ ונישנא ןיבמ םידחא .ץורפל
 רגנואו סירו תא יתראשה .לק םיעוצפ הארנכ ,הביבסבש
 םלואב וראשוה רשא םישנאה .הנגהה הטמל יתרזחו םוקמב
 להנתה דציכ שופתל ולכי אל םה ,הדירמ ידכ דע טעמכ ונטר
 ¬בור םה דועב (הפי ןבומכ ועמש תויריה תא יכ) ברק םש
 חוכ לכב שמתשהל יתייה ץלאנ !השעמ־םפאב ןאכ םיצ

 ¬אש םהל ריבסהלו■ םעיגרהל ידכ יל רשא העפשההו עונכשה
 ,קחד תעשל והשלכ רמשמ אלל יזכרמ םוקמ ריאשהל רוסי

 .םינושארה םימחולה וחילצי אל םא הרזעל שוחל ידכ םג ולו'
 ןיאש הז דירטמו שגור חוכיו רחאל ידרשמל בוש יסנכהב
 :תורחא תודוקנמ םיגיאדמ םיח״וד יתאצמ ׳תלעותו םעט וב
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 לצא ליגרכ ,תונושארה תופקתהב זבזוב ידמ רתוי .תשומחת
 .הדמה לע רתי םיחתמנ םהיבצעש םיסונמ יתלב םישנא

 תישאר םע רבכ וחלשנ רשא תודוקפה לכ וליעוה אל הארנכ
 םאש ,הנכסה היופצ התעו ,תשומחתב ךוסחל תושגנתהה
 בישהל דוע לכונ אל ,דימ וגוסי אלו ועתריי אל םיפיקתמה

 ...שא
 הצריפה תומוקמב תודקירב םיקהל תורשפאב יתרהרה
 לוזגי הז תישאר .הז ןויער יתחנז דימ ךא ׳רתויב םינכוסמה
 תינש !םיערופה יניעל ןתוא םימיקמה תא ףושחיו בר ןמז
 םייתניב .ונדגנ תונוטלשה ידיב אלתמא שמשל לולע הז
 ,השזוגדופל וצרפ תויפונכ :הגיאדמו השדח העידי העיגה

 רבעב םירבגומ תוחוכ וזכירו םילוענ םירעש לע ורעתסה
 .הקסבובל םע הבוטסומ תא רשקמה ןשיה רשגה לש ינשה
 ןרקב תיבה ךותל הצרפ תחא היפונכש רמאנ תפסונ העידיב
 תוארוה יתרגש .שטיבורדנסכלא תיב ,הלסיוה םע תובלטצהה
 ררבתנ .ןשיה רשגה ןוויכל םמע יתצרו שיא 20 יתפסא ,םשל
 ונירי .ללכ םיפיקתמ וארנ אל ,דואמ תומזגומ ויה תועידיהש
 תורוא־יובכו טקש דמע הלסיוה דילש תיבה .הלפאה ךותל
 ¬תמה תא ללכ תעד־ילבמ הוולש־תנש ויבשות ונשי וליאכ

 ... שחר
 העדוהה תא ינחלוש לע יתאצמ רבכ ,םישנאה םע יבושב
 ,דתיה .הנקורתנ רשא תשומחת םע הנורחאה תינסחמה לע
 ךישמהל דוע יתיצר אל התע .ברע ותוא לש הנושאר הכמ וז
 ¬קה לכ תא םורח־תצעומל יתנמיזו תישיא תוירחאב תאשלו

 טלחוה הרצק תוצעיתה רחאל .םוקמ תברקב ויהש םיניצ
 ־תודיחי ששב ונגראתה .רשפאש ךרד לכב תשומחת גישהל
 ןנתסהלו רודחל ידכ רבע לכל ונרזפתהו שיא 20 חוכב ץחמ
 םאו םינונחתב םא אבצב וא הרטשמב עובתלו ריעה ךותל
 החילצה אל תעכ יל עודיש המכ דע .קשנו תשומחת חובב
 המ יתעדי אל ,שולש קר ורזח .ןהה תוחלשמהמ תחא ףא
 ¬מל לכוא םיטרפ .ורסאנש הארנ .תורחאה םיתש םע עראש
 תנחתל דע רודחל ונטלחה .ימע התיהש הדיחיה לע קר רוס
 יזגרא חוכב םשמ בוחסל טושפו השזוגדופ לש הרטשמה
 ,הלילה הז עטק רבוע ינאש הינש םעפ וז !םידחא תשומחת

 .הנושארב רשאמ תוחפ יתחלצה םעפה
 וב םירגש קיתע םיתב שוג בצנ הבוטסומ בוחרב
 שוגה .תיאופר הנחתו םילוח תיב םג ללוכ אוהו םיריזנ
 ןיב דירפמה לודג ןג הירוחאמ ,ההובג המוח ףקומ
 ¬רופה רוקמל היה הז ןג הנהו .בוחרה ןיבו םיניינבה

 ¬תב אצמנה הז ןגל עיגהל םיערפתמה וחילצה דציכ ,תונע
 ילבמ תורמשמה ינפ לע ףולחל וחילצה דציכ ,ונלש םוה
 ־ילייח אל אמש וא .הזה םויה דע יניעב איה הדיח ,ורצעייש
 רשא םמצע םיריזנה םה אמש י םשמ םירויה םה רלאה
 ךשוחה .םלועל דוע עדווי אל הז םג ך תפות שאב ונילע וחתפ
 יתשגרה ינאו שאה קרב תא קר וניאר .דואמ דע ךימס היה
 ¬צה אל םיפיקתמה תא ךא .ישאר לע הבור־תק תכמ עתפל
 ¬תה ישנאש ,התיה תימואתפ הכ תולפנתהה .תוארל ונחל

 רוחאו ,שאר תונפהל יתקפסה םרטב המוצע הלהבב ורזפ

 יל הלעש אוה ,םישנאה• רחא הכו הכ יתונפב יתרחאש הז
 דציכ דוע עדוי יניא .ינוליפהו ילע וכתנ רשא םיתקה תוכמב
 תולתפתה רחאל יתחלצהו דבכה ישארב יתרכה הדבא אל
 בסהל ילבמ הבוזג רבעל ץורלו קומחל תובר םיילגר■ ןיב

 ולוכ שארה .יניעל לעמ ןכו םד יתשגרה ינושל לע .שאר
 םדא דוע ץר אל רשאכ יתצר ןכ יפ לע ףאו .תרפוע רודככ
 יתייה לבלובמ הכו .תוצירו תוקעצ יתעמש ירוחאמ .תורחתב
 ־סומב בוש ימצע יתאצמ הבוזגל םוקמבו יתצורמב יתיעתש
 בוחר סנפ ךותל רשי יתכשמה טעמכ םישוח אלל .הבוט
 ־יצחכ חתפנ עתפלו ...יצק עיגה ,יתרמא התע .יתלפנו
 ...השא ידי-המינפ יתוא בחס והשימו רעש ינממ דעצ
 יתררועתה אלו יתמדרנ ,יתרבה תא ףוס־ףוס יתדבא התע

 .רחש־ימודמד תולע םע■ אלא

 םיח״ודה ןמ אלא דוע יל עודי אל םייתניב עראש המ
 וכשמנ תויושגנתהה .ירבח יפמ ןכמ■ רחאל יל ורסמנ רשא
 ¬יסל םיחילצמ הלא וא הלאשכ ,רקוב תונפל 4 דע ךרעב

 ׳זיימי׳זקל רודחל םיסגלקה ידיב הלע אל תאז תורמל ! ןיגור
 עמשמ ,םשפנ תוואתכ חוצרלו דודשל םהמ ענמנו ,המינפ
 דצמ רודחל החילצה דבלב תחא היפונכ .ונלש אוה ןוחצנה
 המצע הצובק התוא הארנב .הלהקה ןיינב רבעל הבוטסומ
 ¬תתסהו רזנמה ןינבל עיגהל החילצה ךכ־לכ המותס ךרדבש
 יבשב וחקלנ הישנא בורו הרזופ איה םג ךא .בר ןמז םש הר
 םידיחי םייובש !רקובה רוא דע רמשמה םלואב וקזחוהו
 "םירוביגה" ומלענ 4 העשל ךומס .הז ליל־ברקב וחקלנש

 אל ברקה תודשב .הדוקפ יפל וליאכ םיפקותה ןיבמ םינורחאה
 יסיסר ,םיבר םירודכ ילימרת קרו .גורה וא עוצפ ףא אצמנ
 קר .םיבור ירבש םג םשייא הפ־יאו בר ךולכלו תיכוכז
 וארנ םויה רואל .הלילב הפ ללוחתהש ברק לע ודיעה הלא

 .רהמ שיח ופטשנ וללה ךא ,םיבר םד ימתכ םג

 ,רלאה־ירוביג לש םתגיסנ רחאל ךרעב העשה תיצחמכ

 ...םירסאמב ןבומכ וחתפו םיבר הרטשמו אבצ תוחוכ ועיגה

 — הלהקה ןיינבב וא בוחרב ,דיב קשנ םע אצמנש ידוהי לכ

 רורב .םויה ךשמב וררחוש וללה ףאו ,ויה םיבר אל .רצענ
 הארנ ׳רבדה לכ תא שטשטל םיניינועמ תונוטלשהש היה
 הלחתו בהז תויתואב בתכהל היוארש השרפ וב ואר אלש

 .הנידמה לש םינושארה הימי תודלותב

 ¬מס ךרד יתקמח .יליצממ שש• העשל ךומס יתדרפנשכ

 ¬עצ ישוקב ,ילגר לע יתדמע ישוקב .יתיבל דע תורצ תואט

 ןכ יפ לע ףאו ,םיתבה תוריקב יתנעשנ הכומו שושת ,יתד
 םימב תובוחרה ופטוש רבכ .יביבס םלועה היה שדחו ןנער
 ןילפתו תותילטשכ םיזפחנ םידעצב וצא רענו ןקז .ואטאוטז

 קושל ןהידיב םילס םע םישנ .הליפתל ,םהיתועורזל תחתמ
 לע לק ךויח ךאו בושו בוש םידדצל ןהישאר תונפמ ןהשכ

 .ןהיתותפש
 קמחתהל וחילצה• רשא ידידימ םידחא יל וכח רבכ יתיבב
 יתרכה !ריעהמ קלתסהל ילע םה םיצחול התע .רסאממ
 תנחתב .הרכרכ הנמזוה .תיערא יתשבחנ .םהיקומינ תקדצב

 .תבכרל יתסנכנ הקרנוב־עשזוגדופ
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 ־טרלאה״ה תודיבא ויה ךב־רחא ורבטצנש תועידי יפל
 ¬עב 30 ועצפנ ונישנאמ ;םיעוצפ האמבו םיגורה 18 ״םיקיש

 יתרקב .לגר העטקנ דחא הרקמב קר .השק אל דחא ףא ,ךר
 אל .הירטסוא אבצמ ררחושמ לייח .ךכ רחא ןברקה לצא
 ¬על לכוי ,ותבוח תא אלמ יכ עדי ,ויפב תונעט הלילח ויה
 וז םג ׳תחא לגר דוע יל הרתונ ןה ילומל" ,תודיקפב דוב

 ." ...הבוטל
 ,ידוהיה עבורבש הז קר אל .רזופ יחרזאה רמשמה ...
 הבסהש יל המדנ ןכ יפ לע ףאו ; זוחמהו ריעה לכ לש םא יכ

 .אוהה הלילה תוערואמכ הצוענ ךכל

 קר .תוערואמה לע הקיתשב םלוב טעמכ ורבע םינותעה
 יפל השענ הזש קפס ןיא .םש,*יא תועלבומ תודחא תורוש
 ידיל העיגה רשא ץראל־ץוח תונותעב םג .הובגמ תוארוה

 .השרפל רכז!יתאצמ אל
 העיפוה ,יתמלחהל םייעובש יבבש רחאל :ישיא ימוק םויס
 ק׳צ ...המע האיבהו םירחוסה תדוגא םעטמ תחלשמ ילצא
 ׳זיימיי׳זק ירחוס לש םשוכר תא יתלצהש לע לומגכ ,רסינ

 .הפיקתה יתייחד לע םתהימת .דתיה הבר

 םג התוא םייקלו הנגהה תא שדחמ ןגראל ונטלחה ...
 ־יא תורמל רפוש בצמה ,המחלמה המיתסנ םנמא ;אבהל
 ינפ ונתשי תאז לכב אמשו .היצלפניאהו יללכה ןוחטבה

 ז ןוחטבו! םולש ימי ורזחיו ,לבת
 הבכשהש קפס ןיא ,ונטקנש תוריהזה יעצמא לכ תורמל
 הניע תחת ןמזה לכ תאצמנ שדוחמה הנגהה לש הנוילעה
 בושו בוש םיפילחמ ונאש יפ לע ףא .הרטשמה לש תחקפמה

 םיללצ םימלענ ןיא .ונתובישי לש שגפמה תומוקמ תא
 יסחיה טקשה ימיב ונטלחה ןכ לע .ונירחא םיבקועה םידושח
 לע רתי ונכמסש אל .הלועפ לכ םידחא םישדחל קיספהל
 הזמ רתוי •רדסה לע רומשל תונוטלשה תוחטבה לע .דדמה
 םיבר םישדח .םיערופל ןתינ רשא םימדה חקל לע ונכמס
 םג םא יב םידוהיה לש קר אל הלילו םמוי תחיש וז .דתיה
 םירעש החתפ םינותעה לש םתקיתש אקודו .םייוגה לש
 :ןוגכ יוטב םג ינזאל בנוג םעפ אל !הגלפהו המזוג ירופסל

 ." ...םייוגב םידוהיה וכרעש םורגופה״



 1919 תנשב אקארק ידוהי לש הרובג קרפ
 תאמ

 רעטסלא .י

 ל״ז אקארק תלהק סקנפ לע םשר רשא והשימ אצמנה
 קבאמ תשרפ תא רחא םילכ־יטרפ רפס יפד לע םש־יא וא
 סאה ?1919—1918 תנשב אקארק ידוהי וב ודמע רשא הרובגה
 םהב םהה םימיה ירבד תא בתכה לע והשימ ללכב הלעה
 ¬רפ עורפל וניילע ולע רשא רוחש־תוחוכ לומ הידוהי ובציתה
 ־תוואתב שפנ גורהלו׳ םד ךופשל ׳זב זובלו ללש לולשל ׳תוע
 זומרל ידבב אלא םהב ןיאש ,רפסמ תורוש קר ?םיחצרמ
 ¬סיהה לש ורמאמב ךכל ושדקוה םהה םימיה תוערואמ לע

 תמחלמ ימיב היצילג ידוהי" :ל״ז רעפיש קחצי ר״ד ןוירוט
 .*״1918—1914 םלועה

 א
 ־בשכ ׳ול־אל־המחלמה לוע תא הממדב אשנ רשא םעה
 ולבס חוכ ,םיחתות רשבכ לטק תודשל וחלשנ ,םינבו םילע
 לש יאלמה ינסחמ לכ ונקורתנ .לכב רוסחמה רובג םע עקפ
 ואג !ןדבעיש ימ היה אל יכ ,ןהיתוממשב תודש ודמע .ןוזמ
 ¬וטע ,םיאולב־םיעורק םדא־ינב וטטושו םימורמ■ דע םיריחמ

 ¬זה םחלה־תנמ !םהילגרל ץע־תוילוסו םיינוגסס םיקש םיפ

 ףאו ,רמחכ .דתיה הקיבד הייסולכואל הקלוח רשא המוע
 ¬ושג תולילבו םיכורא םירותב ךרתשהל היה ךירצ הנעמל
 םיפדמ לא עיגהל תנמ לע ,תויפאמ יחתפ ינפל םירקו םימ
 םעז הלעש ןכ םא אלפ המ .תפ דוע הרתונ אל יכ םיקיר

 .ריעה תובוחרל ואצי ינוע־יפודר םינומהו םיבשותה
 ¬יכ םייוגכ ,הלוכ הייסולכואה לש הקלח־תנמ היה לבסה

 .דבלב םירספסהו םירישעה יתבב אלא עבוש היה אלו .םידוה

 רתא לכבו דימתמו זיאמב ןבומכ ושמיש לזאזעל ריעשכ םלוא
 ־עה ירוט !ןומהה תורירמל קרב־אילכ ,םידוהיה — רתאו
 ולת תויסנכב ,תרעוכמ התסהב החתפ תימשיטנאה תונות
 .םידוהיה תמשא לע ויזמרו םיימשב תודוסח םייניע םירמכ
 וארק תובוחרב ינאטנופס ןפואב ולהקתנש תוינומה־תופסאב
 ¬למ םידוהיה יתב ״!׳זיימיזק לע תולעל״ םייקדנא םימאונ

 ...בוט־לכ םיא

 דמע קנחמו םידוהיה ימש לעמ ורבטצנ םידבכ םיננע
 העורפה התסהה עמשל תובבלב תוששח ורבגתנ .ריואב
 שיא הבא אל ןב יפ לע ףאו םימד חיתרהל ידכ הב היהש
 תובר םינש ירהש ,שממ לש תוצרפתה םג ןכתת יכ ןימאהל
 היה רשפא יא רשא ׳תוערפ לש וז הרצמ ונלמגנ ךכ־לכ
 ־אהה תירטסואה תוכלמה ימוחתב תעדה לע ןתוא תולעהל
 התואב ןיידע ויה םיידוהיה םיירוביצה םייחה .תיגרובסב
 זא הארקנ איהש יפכ וא הליהקה שארב .םהילותיחב הפוקת
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 יגוחמ ,"םיסחוימ" ודמע "עדניימעג־םוטלוק עשיטילעארזיא"
 לכמו םינומהה ןמ ויה םיקוחר רשא ׳םירישעהו םיללובתמה
 םלוא .הרצ תעב םתוא ליעפהל םילגוסמ ויה םה אל םוקמ
 ¬ואל תוחוכ ,םישדח תוחוכ העש התוא רבכ ולעפ ונרשאל
 ¬ויצה .םירשעה האמה תישארב םתחימצש םיילאיצוסו םיימ

 ייח תא הסיסתה םיילעופהו םייחרזאה ,היפגא לכ לע תונ
 תא דדועל ולחה ןלוכ תוימואלה תוגלפמה ,םימודרה םעה
 םדקל ,דגנ־תולועפל וביהלהלו רעונה תא רישכהל ,תוחורה

 .הערה ינפ תא

 תפקומ ,תבראמו הלודג רככ איה ,"טיידנאט״ב לחה רבדה
 םה םידמוע יכ ךל המודש ׳םינשוימ םירדוק םיתב ישוג
 ידוהיה םעה תולד לש הנכשמ םוקמ הז .עגר לכ לופיל
 ¬יה בושיה לש וקמועכ קומעו ורופיס ךורא הז בוחר .אקארקב

 ויה םירומש ןיידע ,טרפב ׳זיימי׳זק תנוכשבו ללכב ריעב ידוה
 ,ןשיה תסנכה תיב םוקמ םש > ןשיה וטיגה ידירש ןמז ותואב

 םהיתובצמ לע ןשיה תורבקה תיבו א״מר לש תסנכה תיב
 ׳וכו בוט־םוי־תופסות ,א״מרה ,המוא ילודג לש םהיתורבקו
 םירבד לש םתלוכרמ םוקמ ׳הזי "טיידנאט קוש״ב םש * ׳וכו
 םש ,"תואיצמ" ראשו םיילענ יעורקו םידגב ידלב ,םינשי

 .רבדה לחה

 אוהו ,םיבר םייוג וב וסנכתנ םיליגרה קושה ימימ דחאב
 םינוונחה לע םהילע רפש .דימתמ רתוי "םינוק" אלמתנ
 ־הו .בוט "ןוידפ" םהל יופיצ ירהש ׳םחור בצמ ,םילכורהו
 ¬קות .חקמה לע םידמוע ,םירחוב ,םידדומ ,םירהונ "םינוק"

 םיקחוצ בושו םיסעכתמ ,תולוק ילוקב םיניידתמ ,ףכ םיע
 יפ לע וליאכו ,םואתפ עתפלו .אקושב ישניא לש םכרדכ
 ¬סה אלו דיל אבה לכמ םינכודה לעמ םיפטוח ולחה הדוקפ

 םיקפלד !רבשו דוש הנהו הכו הכ תועתשהל םילכורה וקיפ
 ¬שינ הלגעב ימ לגרב ימ םייוגו ,םיכפוהמ םיפדמו םינכודו

 היה אלש המו ז תורוחס יסומע קושה ןמ הרעסבכ םיא
 ...לגר סרדמל רקפה תוצוחב ללוגתמ תחקל םהידיב קפיס

 יפל הלועפ ןאכ םג וליאכ ,רטוש תוארל ןיא ביבס ביבסו
 .םוקמב תויהל קוש ימיב ויה םיליגר ירהש ,וצ

 .תנגרואמו תבשוחמ דוש־תולפנתה .דוע קפס ןיא

 .ב

 לע היה ,"ץוש־טסבלאז"׳ "תימצעה הנגה״ה לש הנוגריא
 ןהלש רעונה תועונת דוחיבו תוגלפמה לכ ןיב םכסה דוסי
 רעונה ישנא רתויב םיליעפה .ידוהיה בוחרב זא ויה תומייקש
 ¬וצה רעוגה תעונתו "ןויצ ילעופ" תגלפממ דמולהו דבועה
 .0.פ.שז םג הפרטצה רצק ןמז• רובעכ !ריעצה רמושה ,םיפ
 ונמע תכלל םסה הליחת רשא "דנוב,"ד לש רעונה תעונת



 1918 תנשב א ק ארק ידוהי לש הרובג קרפ :רעטסלא .י 204

 לש רבד ונל עדונ אל םוקמ לכמ .ולשמ "הנגה" םיקהל הסנו
 אל ומויקש ןכתי אלש ,הזכש■ יתנגה ףוג לש ומויק לע שממ
 ,תירטסואה תוכלמה ררופתהב ,ןכמ■ רחאל קר .בוחרב שגרוי
 ¬צה ,תיברעמה־היצילג לש ידוהיה ימואלה דעוה תמקה םעו

 הנגה לש ףוגל םייתניב תויהל הכפהש■ "הנגה״ל םה ףא ופרט
 .תילגיל־תגייוזמ ־תיחרזא

 ,ימואלה דעוה דוסי לש ןושארה בלשב "הגגה״ה תגהנה
 םירוטה בתוכו עזאר ׳קיליב :םישנא השולש ידיב .דתיה
 ,ירטסוא ןיצק ,(לארשיב םויה) קיליב הנמתנ דקפמכ .הלאה
 תיישעתב יאמיכ־םדנהמ■ היה עזאר .תיזחהמ עוצפ רזח רשא
 קשנ תקפסא היה ודיקפת .ירטסואה אבצב תרשו המחלמה

 ¬ראה הדובעה■ הלטוה הלאה םירוטה בתוכ לע .ץפנ רמוחו:

 ,הנגהה תינכות הדבוע לכ תישאר .תוינכותה■ עוצבו תינוג
 עבורה לא םיליבומה תובוחרה תריגס הב ןושאר בלשו
 תורמשמ ובצוה םימיאתמה תומוקמב .העשה עיגהב ידוהיה
 הנכסה לע עידוהלו םידקהל ועדיש םילגרמ וחלשנ ףאו
 תודחוימ תולועפל הפקתה־תוצובק ונגרוא ןב־ןמכ .הברקה■
 ¬ובק .ידוהיה עבורה ימוחתל ץוחמ םג התיה םתלועפ רשא
 -רככ התואב הנושארה התלועפ תא העצב וז םיפיקתמ תצ
 ¬ופה לש ינשה םנויסנ תעב ,"טיידנאט" ליעל הרכזוהש קוש

 .דוש ךורעל םיער

 ואבוהו ותסוה םימלש םירפכ .ללכ טושפ היה אל רבדהו
 ..שנוע ןיא הזבב םדי חולשל ולכויש םהל חטבוה ,הריעה■
 ואלמל ,ויחש תיבב וקשו שיא שיא ,םהינומהב ואב ןכ לע
 ועידוה םילגרמה .םירקפומה םידוהיה לש רקפומה םשוכרמ
 תודמעב הלועפל םינכומ ונבשי ונאו ,הנוכת לב לע ונל

 .ןשיה תורבקה תיבב רתסה

 קושה לא טבמ ףיעמ התא .הקירש לוק — םואתפ
 ¬לובמ העונת .ןאכ שחרתמ המ שפות ךניא ןושארה■ עגרבו

 וניאובחממ םיצרופ ונא ,הנהו הנה םיענ םיפוג לש תלב
 תוטומ ונידיב .חצמ־תפקתהב םילייח תגאשכ ,הרעס תגאשב
 .ךושח ילב דוריו הלע ,דוריו הלע םיפפונתמ םה .לזרבו• ץע

 ־תונב .םימשה דע תועקוב תולליהו תוקעצה ,תוקירשה
 ,״!םיהלא יעצפ״ :רמוא הווה ,״עיקסוב ינאר״• תוחווצמ רפכה

 ללכ וללפ אל רשא■ ׳םירבאה לע ,םישוחה םהילע ולבלבתנ
 ןיהי יכ םתעד לע הלע אל םלועמ !וז ןיעמ םינפ תלבקל
 םהילע הלפנ המיא .םדגנכ עורז ףינהל ידוהי לכוי ףאו
 ¬רב שיא םילשכנ ׳חור לכל ורזפתנ הבר הלהבו המוהמבו

 .םיכלשומ■ םיללוגתמ רבכ ואלמתנש םיקשו ,והע

 םוקמב עיפוהל וזעה אל בושו חקל םתדמיל וז הבזכא
 .אוהה

 ג

 בערה רובג םע הכלהו הרבג בוחרב תוחורה תרעס םלוא
 ריעה תובוחרל ואצי םיבערומ םירברפ .ועמשמכ וטושפ
 רככ ,ריעה לש הזכרמ אוה. ,"קעניר״ב וסנכתה ,םיישארה

 :קועצלו ףסאתהל שיא םדעב עירפה אלש םשכו .היריעה

 ¬תל שיא םהל בישה אל ןכ ״!םחפ ׳המדא־יחופת 1 םחל״

 ¬ולח לע םתמח וכפש ,םמעזל רחא אצומ ןיאבו .םהיתועיב

 ־םיגעולכ םשו הפ ובצוה ןיידע םהירוחאמש הווארה תונ
 ןגהל םתוצרב םיירצונה תויונחה־ילעב ,תורתומ יכרצמ■ שריי
 תונומת תונולחב ולת ,"הלוגס" ואצמ םשוכרו םהיתויונח לע

 ...״תושודק״
 .ריעה זכרמב םידוהי לש תויונח רפסמ ודדשנ רבכ הנהו

 ךרדב םא .דחא עגר ףא תחלצב םדי ונמט אל "םיקדנא״ה
 ¬משח תריצע ןוגכ ,שממ םישעמב םא ,הנטש יזורכ תצפה
 ־תוכמ ידכ ךות ןכותמ םידוהיה תאצוה ,בוחרה עצמאב תויל
 הכוה ׳אקארקל תורייעה תחאמ ןמדזנש דחא ידוהי .חצר
 שוטינ ותיווג לע ףאו .רעלעמ היה ומש .תוומ דע שממ
 הפוגה תא תחקל התצר רשא ,הרטשמה םע רומח קבאמ■
 ונמכסה אל ןפואו■ םינפ םושב ךא .טאלב התוא רובקלו
 תא העזעז רשא הרידא לבא־תנגפהל הכפה היולההו ובל

 .ריעה ידוהי לכ
 לע יכ העידי ונלש םילגרמה ונל ואיבה םימיה דחאב
 ¬כואל ארוקה זורכ קבדוה■ הייריעה רככבש םירמ־תייסנכ יבג
 — םשמו הייסנכה דיל ברע םע ףסאתהל תירצונה הייסול

 רתיל וא ,׳זיימי׳זק לא הנגפהה אצת — שור״פב רמאנ ךכ
 ...׳זיימי׳זק לע הלעת :קויד

 .תוננוכל ונעבתנ ,רתויב םירורב ויה םירבדה
 ¬רופה ישאר םילצנמ הנושארו שארבש ונעדיש ןוויכמ ךא
 בערה תובקעב םינומהה לש םיחתרומה םירציה תא םיע
 םינומה םע הרישי תושגנתה תעינמל םיכרד ונשפח■ ,רוסחמהו
 תונפהל םיצורה םיתיסמה לש םהיתוינכות לוכיסלו ,הלא

 .םידוהיה רבעל םעזה תא
 רפסמ חולשל :דואמל דע ןכוסמ היה ץצ רשא ןויערה
 םיניגפמה תא תונפהל ידכב ,ןיגפמה ןומהה■ ךותל םיריעצ
 .תידוהיה הייסולכואה רשאמ רתוי ןוכנ ,רחא ןוויכל םמעזו
 .םישועו םירמוא .תונכס ינפב ונעתרנ אלו ונייה םיריעצ ךא

 םוקמ לכמ ,"םירוהט" םיירא ינפ םהינפ רשא.םיריעצ ורחבנ
 ־א״ל םייסופיט םישובל ושבל ,םתודהי לע םידיעמ םניא
 דחי ןיגפהל ואציו תוטומב ודייטצה ,םייבוקארק "םיקטנ

 .הייריעה דיל ולהקתנש םייוגה ינומה םע

 גלש לש םילת ומרענ תוכרדמה ידצב .יפרוח ליל הז היה
 תועשב גלש תסימתמ הווהתנש קד חרק תבכשו ,סמסוממ
 תא אלימ רופא ,םוצע ןומה .תובוחרה תא התסיכ ,םויה
 ףטו םישנ ,םישישיו םיריעצ .הייריעה ןיינבל ביבס רככה

 :תואירק ועימשהו םירדוקו םיפופצ ודמע םיבר המחלמ־יכנו
 ,םיטנדוטסה וצצ דימ ״!םחפ !המדא־יחופת ! םחל ונל ובה.״
 םהירבח יפתכ לע ולעו וספט ,"םיקדנא״ה תגלפמ יצולח הלא
 םינומהל אורקלו םידוהיה דגנ םהימואנב תיסהל ולחהו

 ...!׳זיימי׳זק לע תולעל
 תוקעצב הלומהה תא וניברה ונא .ונתלועפ הלחה התע
 ונחסנ .םימאונה ירבד תא שירחהל ידכ םייניב תואירקו
 ףרטצה יביטקניטסניא ןפואב טעמכ ןומההש הלאב תואירק
 טעמכ םיתיסמה ירבדש ךכ ,ונמע קועצלמ קספ אלו ונילא
 :תואמסיסה ועמשנ ,עונל לחה ןומהה רשאכ .ועמשנ אלש
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 םלוא !םידוהיה לע :ןבומכ אוה ושוריפש ״!׳זיימי׳זק לע״
 ¬בו •!הייריעל !הייריעל :וניתואירק תא ונרבגה ונחנא
 ,םנה שחרתה הגהו .םידעוצה שארב ונבציתה תבר הפצוח
 ¬הה .שחרתהל אוה בייח יכ ונייה םיחוטב המ םושמ רשא

 -ירטוש ,םייקדנאה םיטנדוטסה ירחא אלו ונירחא וזו םינומ
 אלל דא .ונדעב ךרדה תא םוסחל וסינ ,םהידיב ועיסש שרח
 ךרד לודגה ןומהה ץרפ ׳זיימידק ןוויכל םוקמב .ליעוה

 ¬חב תושמשה לכ וצפונ ךרדב .ריעה רככל אקצארג בוחר

 ¬פהה .םוליצה אל תונולחבש "םישודקה" ףאו תולודגה תויונ

 תועש ,םישרפו םילגר תרטשמ■ םע תושגנתהב המייתסנ הנג
 ־לוא" דודג םג קעזוה הרטשמה תרזעל .ברקה ךשמנ תודחא
 רשא דע לאמש לעו ןימי לע וכה■ םה .תוברח יפולש "םינא

 .ונקורתנ תובוחרהו םיניגפמה ורזפתה
 תכירעמ ושאונ אל םה ךא .םיררוצה תוינכות ולכוס ךכ
 ונגרא .תרחא .רטשל ורבע וישכע .םידוהיה םע םימד־ןובשח

 ,אקסוואקארקו םאדארטסב םעפל םעפמ ולפנתהש תויפונכ
 ,ונינזאל עיגמ היהש חרכה ןמ ןרבדש תוינומה תופיסא אלל
 .תויפונכה תועיפומ ויה■ םויה רואל ,םואתפ■ עתפל םא יכ

 םלוא .ועיפוהש תמיא לכ ׳שערב ופגוה םירעשו םיסירת
 ויה תועובק תורמשמ .הז םיסכט לע םג ונרבגתה הרהמ■ דע
 תולבח־יעבש ׳ףהירובג" םיגוסנ ויה בורלו ןהינפ תא תומדקמ

 .םד־יבזו
 ,אברדא .ונישאר לע הפחירש הנכסה הגגופתנ אל ןיידעו

 ימי .םהיתונולשכ לע םיתיסמה לש םתמח םע הרבג איה
 אל רבכ השעמל רשא ,תירטסואה תוכלמה לש התעיקש
 לש תוליל ,קויד רתילו םימי םג ויה ,ריעב הנוטלש שגרוה

 .ריואב תירפג תורבטצה
 סבומה אבצה תורושמ וקלתסהש םיקירע וצרש תורעיה
 ריעל ביבס ולעפ רשא דוש־תויפונכ ונגראתה .ררופתמהו
 ישעמ לע תועידי אלל םוי רבע אל .םירפכלו תורייעלו
 ושרוג םיידוהיה םהיבשותש תומלש תורייע לע ,דושו חצר
 םהיפבו הדשה־ירעמ תוחלשמ ונלצא עיפוהל ולחה .ודדשנו
 םהייחו אקארק ידוהי בצממ עורג היה■ םבצמ .הרזעל םתעווש
 חוכל ונעגה םרט — ונאו .לילו םמוי דגנמ םהל םיאולת
 ןכ יפ לע ףאו .הדשה־ירעל תודיחי חולשמ ידכ דע לודג
 ידסחל םירקפומה תעווש תא םקיר בישהל ונלוכי אל ןה

 .םיערופ
 .הררופתה הירגנוה־הירטסוא תוכלמ :העידיה הלפנ הגהו

 וחרב תואבצה ,ואסכ לע רתיו ינשה לראק ,ןורחאה רסיקה
 תויחת ׳םילייח תושודג תובכרה ,המחלמה תודשמ טושפ
 ¬ופה םירנויגילה םיעיפומ םירעה תובוחרב ,תואלמ תבכרה

 םירטסואה םיניצקה יפתכ לעמ■ תותואה תא םיערוק ,םינל
 ¬תמ לכה■ .תוכוראה םהיתוברח תא םהמ םילטונו םינמרגהו

 .היצולוביר :הזל םיארוק תוירבה ןושלב ,ררחתסמ ,לברע

 םתוא תפקות ,ךדיאמו ,המחלמה םותל םיחמש םידוהיה
 .תרחמה םוי ינפמ• הדרח

 תורוש תא םילידגמ תיזחהמ םירזוחה םידוהיה םילייחה
 תשגרהו תימואל הפונתב שעוג ידוהיה בוחרה .יתנגהה ףוגה

 םקומ .תפתושמה תוירחאה המעו תרבוג תימואלה תודחאה
 לש םתושארב תיברעמה היצילג ידוהי לש ימואלה־דעוה
 ,(ןויצ ילעופ) רפיש קחצי ר״ד ,(םינויצה)ןהאט עשוהי ר״ד

 .(.ס .פ .שז) רערעש ר״דו
 ,וואנאשכל הנגה ־תודיחי רגשל ונידיב הלע הלא םימיב
 םיבור ויה רבכ ולא תודיחיל .דועו לעגירב ,םיצניבשוא

 .די־ינומירו
 םאוב םע דימ הנגהה ישנא ועלקנ לעגירבו וואנאשכב
 תנחתב תבכרהמ ודרי קר .םיערופה■ תויפונכ םע תוברקל
 .םקשנמ וקרויפו םינלופ םירנויגיל ידי לע ופקוה ,וואנאשכ

 לגירבב .הלכ דע התוא ודדשו הרייעב וטשפ םיערופה
 ורשב ראש ,עזאר ונירבח לפנ ובו ,שממ ברק ללוחתה
 ףתתשהל יקלחב לפנ וב ,םיצניבשואב .הדקפמה רבח לש
 ונחלצה ,תבש לילב זע ברקב ,טאלב ץימאה ןיצקה םע דחי
 ןומה ,ונידיב היהש דחא עלקמו םיבור תרזעב רוחא ףודהל
 השק היה ברקה .םיבר םיררחושמ■ םילייח וכותבו םיערופ

 םשאו המכ־יפ ונתאמ לודג היה םיערופה לש םחוכ יכ ,דואמ
 ונחלצהש ץעה־רשגו רהנה ונל ודמע !דואמ דע הקזח
 הלא ינש אלמלא !וב םיפיקתמה ולע םרטב■ וילע טלתשהל
 .הלוכ הרייעה תא םידימשמו קוד דע ונתוא םינחוט ויה
 םוכס ,ונתרזע לע ונל הדות תואכ המרת םיצניבשוא תליהק

 .אקארקב הנגהה תבוטל לודג ףסכ

 ד

 ןגראתנש דע םלוא .ןילופ לש הרורחש תעש התלע
 וללוחתה■ ,םייטארקומיד תודוסי לע שדחה יתכלממה ףוגה
 ¬יעה המחלמה .ןוטלשה לע ימינפה קבאמב טעמ אל תורעס

 ,תיטסילאיצוסה תינלופה הגלפמה .ם .פ .פ ןיב ,דתיה תירק

 ¬לה היטארקומידה תגלפמ ."םיקדנא״ה םה .כ .ד .נ תגלפמו

 דצמו .ס .פ .פ ידי לע ךמתנש יקסדוסליפ דחא דצמ .תימוא
 זוחמבש ואבצ לעו םיקדנאה לע ןעשנש רעלאה לאריניג ינש■
 ימשיטנא היה רעלאה לש הז חוכ .תיליעה היזלשו ןאנזופ
 .ךכ רחאלש םייצאנה .ם .סה ידודגמ■ לפנ אל ותוסגבו קהבומ

 .שדחמ■ תונגראתה לש עורפ בצמב היה יחרזאה להנימה
 .הנידמה יבחרב וטלש תויפונכ .תמייק הניאו טעמכ הרטשמה
 דוסי לע יחרזא־רמשמב ונגראתה םירפכבו םירעב םיחרזאה

 .וז םורח תעב תונותשע דביא אל ידוהיה בושיה .תובדנתה
 ליעל רכזוהש ימואלה דעוה לש תצרמנה ותוליעפל תודוה
 ־יחרזא-רמשמ תרוצב ,תיקוח תידוהי "תימצע הנגה" המקוה
 .וב ףתתשהל םיבייח ויה 50—18 ליגב םידוהיה לכ .ידוהי

 .הבוח תורש קוחכ שממ הז היה
 ובש ,ןיוזמ׳־יתלב ,יחרזאה ,דחאה .םיינשל קלוח הז חוכ
 םיבייח םהו ,ללכה ןמ אצוי ילב םידוהיה לכ םיפתתשמ■
 קלחה .תובוחרב הרימשל עובש ידמ תודחא תועש שידקהל
 ¬חושמ םילייחמ רקיעב בכרומ ,ןייוזמ■ ׳רתוי םצמוצמ ,ינשה

 ןיטקרסקב ומכ שממ םיבשוי ,האלמ תיאבצ תעמשמב ,םירר
 תנפ "אצינלאוו" רככב הייריעה ןינב דילש רפסה תיבב
 רכש לבקל וז הדיחי ישנא ויה םיאכז ןכ ומכ .אקסוואקארק
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 ותרש םישנאה לש םבור בור םלוא .אבצב לייח לכ ןידכ
 ןינבב היה הדקפמה בשומ .רכש לבקל וברסו תובדנתהב

 .תפומל תחבושמ הרוצב תנגרואמ .דתיה איהו הליהקה

 היצילגלז תיזכרמה ןילופל רעלאה לאריניג סנכנ רשאב
 תבכרב עסנש ידוהי לכ .םגה ףורגאה תא ונשגרה ,תיברעמה
 .העיסנ ידכ ךות הכותמ קרזהל תדמתמ הנכסב ןותנ היה

 םינקזה תזיזגב קחשמה רעלאה יסגלק לע בבחתנ דוחיב
 ־ץוצק ותיבל בש ידוהיש היה םוי לכב השעמו ,םידוהיה לש
 בוז דע תוירזכאבו תוברחב השענ השעמהו .ןקז־זוזגו האפ
 רעלאה יסגלק ורבע רשא לכב .םינפ־רשב תוכיתח םע ,םד
 םידוהיש תמיא לכ ךא .דושו רבש תוקעז םהירחא וריתוה
 אלו ,הלק םתכאלמ התיה אל ,תימצע הנגה ונגראו ומידקה
 טושפ ןאכ .אקארקב רבדה היה ןכ .תוכמ וגפס ףא םעפ
 םידחא םימי .ידוהיה עבורל רודחל הלא םיבלכמ ענמנ
 דוע ןכמ רחאל .שאונ ורמא רשא דע ,םתא רמ ברק ךשמנ
 ,תודדוב םידדוש תויפונכ ףודהל תודחא םימעפ ונילע לטוה

 ¬ופ םילייחמ תבכרומ .רתיהש ,ןהמ תחא לסחל ונחלצה ףאו

 םידוהיה תובוחרב תולילב םיטשופ ויהש ,םינייוזמ םינל
 .דוש ישעמל

 ־נימה ןגראתנו הנושארה תינלופה הלשממה הקזחתנשכל
 .ונלש תימצעה־הנגהה הקרופ ,יחרזאה לה

 תימשיטנאה תוגותעה .דרפנ ןוידל .דייואר קוריפה תשרפ

 אצמנה קשנה לש הלודגה תומכה הארמל הקעצ לוק המירה
 םידוהיהש הרורב "החכוה" ןבומכ שמיש .דז .םידוהיה ידיב
 תינלופה הלשממה ."הנידמ ךותב הנידמ" ןנוכל םיננוכתמ
 רשא קלחה םג .ונידיב רשא קשנה לכ תא איצוהל העבת
 רצוע לע זירכה ינלופה אבצה .והונרסמ לק בלב אל ונרסמ
 בכעתה דחוימ ןפואבו תיבל תיבמ ךלהו ידוהיה עבורב
 םיבר .קשנה ישופיחב הליהקה ןיינבב ,םיירובצה תודסומב
 גילליב םכותבו .ורסאנ ידוהיה יחרזאה רמשמה ירבח ןיבמ
 שופיח תעשב חורבל חילצה וללה םירוטה בתוכ .עזארו
 םיבר םימי .עלקמ־תת יקלח וב ואצמנש ,רעונ־ןודעומב
 ־יקספו םיטפשמ ויה םייופצ םירסאנל .ריעל ץוחמ יתאבחתה
 לסחל החילצה ונלש תימשרה תוגיצנה רשא דע .םירומח ןיד

 .ןינעה תא
 .אקארק תולגב תידוהיה הרובגה תשרפ המיתסנ ךכ

 :תולצנתה תרעה

 ,הנש םיעברא ופלזז רבכ לייעל םירפוסמה םישעמה וערא זאמ

 תומשו םימייוסינ םיטרפ ןורכזב ושטשוטי אלש עגמנה ןמ טושפו

 הלעמל רבכ אצמ!.ינאש רהאמ ,ןמז ותוא לכ םמע עגמ היה אל רשא

 רכזהל ויה םייואר רשא םישנא םייוצמ יאדוו .ץראב הנש םישולשמ

 .תאזב ינא לצנתמ םתרכזה־יא לעו ,ןאכ



 םינוגריאו תועונת





 * (1939-1919) היזלשו היצילאג־ברעמ לש תיצראה תינויצה תורדתסהה

 תאמ

 דראבצרא־חש .י ר״ד

 רבד־חתפ .1
 ןמזה תניחבמ .תוניחב יתשמ םימצמוצמ יתריקס ימוחת

 ףוסמ רמולכ ׳דבלב 1939—1919 הפוקתה תא הריקסה הפיקמ
 םלועה־תמחלמ לש התליחת דעו הנושארה םלועהו־תמחלמ
 ¬רעמה היצילאגב תונויצהש ׳וילאמ ןבומה רבדו .היינשה

 לש ושמש התלעש ,העשב תמ,ייק .דתיה רבב היזלשבו תיב
 ירופרפ ועמשנ דוע ,רחא דצמ .ול המדק וליפאו לצרה
 ־למב ,תרתחמב בור־יפ־לע ,ןילופב תונויצה לש התסיסג
 ־גש!מ ,1945 רחאל שולש־םייתנש םגו היינשה םלועה־תמח

 .ללכב תינויצה העונתה לע וז ץראב ורז

 ,יתריקס ימוחת םימצמוצמ דבלב:ןמזה תניחבמ אל לבא
 שקבמו .תינויצה העונתה לש הפקיה תניחבמ םג אלא
 תורדתסהה תא אלא יתריקסב ללוכ ינא ןיא :םיעטהל ינא

 ¬ויצה תעונת רמולכ ,היזלשו תיברעמה היצילאג לש תיצראה

 רמולכ ,תוגלפמה לש תינויצה ןתוליעפ וליאו ,תיללכה תונ
 םוחתב םיללכנ. םניא ,םידחוימה םיינויצה םידוגיאה לש
 ןיבש הקיזה לע דומעל אלש היהי השקש יפ־לע־ףא ,יתונורכז
 וליג וללה ףא ירה !ולא תוגלפמ ןיבל תיצראה תורדתסהה

 .היזלשבו תיברעמה היצילאגב הבורמ תוליעפ

 לודגה ידוהיה ץוביקה ברקב ,קרוי־וינב ןאכ אב ינאשכו
 היצילאג לע יתונורכז תא בתכה לע תולעהל ,םלועבש רתויב
 ,ברחש לארשי תיבמ תחא הברוח ןהש ,היזלשו תיברעמה

 אצייש ןורכז רפסל םידעוימ ירבדש יתעד לע הלעמ ינאו
 הדריש האושה תא תחאכ ינא האור ,לארשי תנידמב רואל
 יתוא תפפוא .לארשי תנידמ לש הלועה השמש תאו:ונילע
 הימימ העדיש רתויב םילודגה רשפא ,םידוגינ לש הריווא
 העש ,יתונויער תא הטוע וז הריוואו ,ונלש הירוטסיהה
 ורעתנ ובש ,ןילופבש ץרא־לבח ותוא לע בותכל ינא שקבמש
 ,ינא חינמ ךכיפל .הנש םישמחמ רתוי םייטרפה ייח ךכ לכ
 תלוכי תלאשב ינומכ םיטבלתמ הז רפסב םיפתתשמה לכש

 .תיביטקייבוא םירבד־תאצרה לע הדפקהה
 רשפא םולכ :יתביתכ ךרד לע דמוע דחא ישוק דועו
 ,םפוגמ קלח יתייהש ,םיטטור םימשרו םייח תושגר סוחדל

 ןיבש םינשה םירשעמ םוי לכ ירהו ? םידומע תורשע המבב
 לכ אלבו ותוננער אולמב ינפל דמוע ןיידע 1939—1919

 לע הפיקמ הדיקס ונל חלשו ינתנמזהל הנענ דואבצראווש .י ד״ד *

 ןיא ונרעצל .היזלשבו זויברעמה ,ריצילאגב תינויצה תורדתסהה

 ,התומלשב הריקסה תא םסרפל ונל השרמ ידז רפס לש ופקיה

 .הנממ םיעטק קר םימסרפמ ונא רבחמה תושרבו

 .תברעמה

 הינורבל יתיערל

 ¬חו ויתוגאד ,ויתוחמש לע ותוא האור יננהו ׳וניניב הציצח

 י יתושגר תא שובכל ידיב היהי םולכ .ויתומול
 דחייל אב יננהש ,העונת התוא לש הקלח :דבלב וז אלו

 העונתה ךותב ,הנטק הניפ אלא התיה אל ,רובידה תא הילע
 בוריקב ןוילימ עבר הירבח רפסמו הלודגה תימלועה תינויצה

 ןוילימ השולש ידכ עיגה םרפסמש ,ןילופ ידוהי ללכ ךותב1
 וב יתירעתהש ןיינעל הריתי הביח ינממ תעדונ םאו .יצחו
 .זכרמ וז הניפב תוארל אלש דואמ ילע השקי ,ומע יתלדגו

 רחא דצמ לבא ,וז הייאר־ךרדמ רמשיהל ינא שקבמ ,יאדו
 התיהש ,תיצראה ונתורדתסהל תוושלמ ענמיהל םג ינא הצור
 ¬ועה לש ויתוניפמ תחאב תנוליהק לש יפוא ,תיניצרו תססות
 םיינויצה ונייה תא ןודנו אובנ םאש ,ינחטבומ .ינויצה םל
 םתסיסת יפל ,םתוכיא יפל היזלשבו תיברעמה היצילאגבש
 הניפ לש םירצה הימוחת תא ץרפש ינויערה םרשוע יפלו
 ןילופב אל תינויצה העונתה תא תורפהל הפיאש ךות ,הנטק
 וז תינויצ הניפ היואר — ולוכ םלועב םג אלא דבלב

 .תדחוימ הרקוהל ונלש
 יתש ןיב בהזה ליבש תא אוצמל ידיב הלעי םולכ לבא
 ¬עה הבהאה המע ינפחסתש רשפא .עדוי יניא י ולא תויטנ

 ודמעיש רשפאו ,תיצראה ונתורדתסהל שחור ינאש הקומ
 .יתושגרב לושמל יתוחוכ יל

 הנושארה םלועה־תמחלמ םויס םע .2

 ,הנושארה םלועה־תמחלמ תונש ,1918—1914 תונשב

 לככ תיברעמה היצילאגב תינויצה הדובעה ,ןבומב ,הלבס
 ¬למה המייתסנשמו .המחלמ לש םינמזב תירוביצ תורדתסה
 .תינויצה תורדתסהה תא תינש םיקהל ןושארה וצה היה המח

 .המחלמה: ינפלמש םיאנתה םתוא וררש אל בוש לבא

 תינלופה התרוסמ לע ,הקיתעה םיכלמה ריע ,אקארק םגו
 ¬רה לעו הבש םיכלמה תריט לוואוו לע ,תראופמה תידוהיהו
 ־תיבו א״מרה ש״ע ןשיה ג״כהיבל ביבסמ םימודרה תובוח
 ץוביקהו׳ ינלופה רבעה לש וז הריבב םג ,ידוהיה תורבקה
 זכרמ םוקיש היה חרכהה ןמ ,םינשב תואמ לש ידוהיה
 ינויצה זכרמה הניו .דתיה אל בוש .תונויצה לש ןגרואמ
 וליפאו /םייתוברת ,םיינידמ ,םישדח םיאנת .השראו אלא
 ןיידע תיחרזמה היצילאג לש הלרוג .םלועל ואב ,םיילאיצוס
 ¬גשה תצעומו ,תימואלניב הניחבמ תיפוס העיבק עבקנ אל

 תינלופ היצארטסינימדאל ץראה לש הז לבח הרסמ םיריר
 .הזל הז םירז ושעג ויקלחו דרפתנ ידוהיה בושייה .דבלב

 ןיב אל ,השראו םע תפתושמ ןושל אקארקל הל ,דתיה אל
 םיאנתה ויה בובלבו .םינלופה:ןיב םג אלא דבלב םידוהיה
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 .אקארק לש םתואמ םילדבנ םיכלוהו םינתשמה םיינידמה

 ,תיברעמה היצילאגב ,ןאכ וליאו ,םימע השולש ובשי בובלב

 ¬ידמ■ םיאנת לש הז ינוש .םידוהיו םינלופ■ :דבלב םימע ינש

 אקארקבש ליגרה■ ידוהיה סופיטה ןיב המקוהש הציחמהו! םיינ
 תא ודילוה ,בויבל לש תמיוסמ! הדימבו ,השראו לש הז ןיבל
 תדחוימ תיצרא תינויצ תורדתסה חמקה רבדב ןויערה

 .תיברעמה היצילאגב

 התוא ויהש ,םינויצה■ םיגיהנמה םגש אלא דבלב וז אלו
 ר״ד ,םיובנירג קחצי ןוגכ ,אקארקו בובל ,השראווב העש
 .הזמ הז םייפואב םינוש ויה ,ןוהט עשוהי ר״דו ךייר ןואיל

 אל םרג םירחא תעדב יולת תויהל אלש ןוצרה םג ,יאדו
 וצרשמ רתוי ןילופ לש הלאה םיקלחה תשולשש ,ךכל■ טעמב
 לש הז בצמ .ומצע תושרב דומעל םהמ דחא לכ שקיב דחאתהל
 תצורמב קימעהו רבג השדחה:ןילופ לש התדיל תעשפ דוריפ
 ¬ויצה תויורדתסהה ודחאתנ אל 1939 תנש ףוס דעו ,ןמזה

 .תויצראה תוינ

 המשגתנ אל "ונחנא םע" לצרה לש תירוטסיהה ותמסיס
 אצ .וז ץראבש םייללכה םינויצה ןיב וליפא ןמז ותואב
 תואיצמ־שוחב הנחינש לארשי־ץרא ילעופ תגלפמ :הארו
 וליפאו יחרזמל עריא ךכו ,םינשה: תצורמב הדחאתה אירב
 רתוי םהיתוגלפמל תוירחא לש שגר וליגש ,לארשי תדוגאל
 ¬כה םינויצה לש תוברזירהש רשפא .םייללכה■ םינויצה ןמ

 ,דחאתהל ךרוצ ואר אל ךכיפלו רתוי תולודג ויה■ םיילל

 .ועבטמ ילילש היה תעמשמבש ןוגרא יניינעל םסחיש רשפאו

 ןילופב :הז בושח םעט םג הלא םימעט לע ףס־ותינש רשפא וא
 ,םידוהי ןוילימ ינשמ רתוי ןמז ותואב ויה תייאסרגנוקה

 היצילאגבו ,םידוהי ףלא 600־מ רתוי — תיחרזמה היצילאגב
 היצילאג ידוהי .םידוהי ףלא 200־מ רתוי תצק — תיברעמה
 לש םתורמ תא לבקל וטג ׳ויה טועימש ןוויכ תיברעמה
 ,תיחרזמה היצילאג ידוהי לשו תיאסרגנוקה ןילופ ידוהי

 בורה :רבד לש ופוליחו .תודהיה לש הניינב בור היה םשש
 לע טולשל שקיב תיחרזמה היצילאגו תיאסרגנוקה ןילופבש
 ¬אה לצא ריבגה הז רבדו ,תיברעמה היצילאג לש טועימה

 .הז גוסמ דוחיאל תודגנתהה תא םינורח

 רדס לע העש התוא ודמעש תויעבה ךבסמ ,םוקמ לכמ
 אלא ןודא אל ,הריעצה תיצראה ונתזרדתסה לש המוי
 הנומתה תא שטשטל אלש ידב ,תובחרנ תויעב שולשפ
 ¬עה תא אלו רעיה תא ראתל ינא שקבמ .תיללכה תרגסמב

 םתוא םע החילסהו .םיצעה יפנע תא אל ןכש לכ אלו ,םיצ
 .הז יללכ רואיתל ןברק ולפיש תוצובקה ןתואו םישנאה
 םידוהיה לע תיללכ הנגה .דתיה הנושארה היעבה
 היצילאג םוחתב םג םואתפ לדגש ,תוימשיטנאה םרז ינפמ
 תומוקמ םתואב רקיעב רכינ היה ומושירו ,תיברעמה
 לש העשב םידוהיה דגנכ םימורגופ וצרפ םהבש
 ,אופיא לטוה■ .דובעישמ רורחש לש ,תימואל החמש
 דבלבו הדיבש המ לכ תושעל תיצראה תורדתסהה לע
 ־קרפ הז היה .תילאטורב תוימשיטנא לש הז לג דעב ענמתש

 וז תורדתסה לש יללכה ריכזמה .ונליבשב דואמ רומה ןמז
 םידוהיה תאמ לביק ,הלאה תורושה בתוכ רמולכ ,ותעשב
 וניחא ידי לע וארקנש ׳םימורגופה לע םיבורמ םירואית
 הצור הז רוכזי־רפסבו ."תוערואמ" םשב הינלופבש לארשי ינב
 ,רלאה ישנא וערפתה דחא תבש־ברע :הז טרפ ריכזהל ינא

 ףסוי לארנגה לש לוחכה אבצב "רורחשה" ילייח רמולכ
 ¬ופה תימואלה הצעומב ימע בשי ןכמ רחאל הנש• 21) רלאה

 ולספ דמע ובש םוקמ ,"ץאלפ־גניר״ה קושב ,(ןודנולב תינל
 תחאב הגהש /ץיבקצימ םדא לודגה ררושמה לש רדהנה
 ר״ד תא וקיעזה .לארשי םעל הקומע הביח ויתוריצימ
 לא החותפ הלגעב יתעסנ ומע דחיו ,ןוהט עשוהי
 עייסל ידכ ,םודארטסב השדחה ןילופ לש תיאבצה הדקפמה
 ינפלש רכיכה םכל הרוכז .רלאה לש וילייח ינפמ תוננוגתהב
 ,ונייה םיסונא םשמ — ז הקסדורג בוחרבש טפשמה־תיב ןיינב

 ¬מוהש םינבאה דרב תמחמ ונכרדמ רוזחל ,ינאו ןוהמ ר״ד

 רבכ םש־יאו ,הנכס תקזחב .דתיה רבכ ךרדה .ונילע ורט
 — םחבשל הז רבד רמאייו — ידוהיה רעונה ינב וננוכתה

 .רלאה ילייח לש "םתוצילע" ינפמ םמצע לע ןגהל

 ,םזינומוק לע הדושח■ תונויצה התיה םינלופה םינותעה יניעב
 ¬והיה ללכ לעו ,חבושמ הלומעת־יעצמא םהל הארנש רבד
 ־ישז׳, תלילע ,"יננזדוצ ריירוק״ה ןותע רקיעבו ,ולילעה םיד
 ¬ופה הרבחב םגש ,רמאיהל הנתינ תמאה לבא ."הנומוק הד

 הז לג דגנכ יולגב ובצייתהש תעפשה ילעב םיגוח ווה תינל
 ¬סהה■ ידיב הלעש דע ףלח בר ןמז .תיארפ תוימשיטנא לש

 תא ךכשל ,םירחא םידוהי םיפוג םע דחי ׳תיצראה תורדת
 התוויל וז יאוול־תניגנמ .ונדגנכ לשחנתהש תוימשיטנאה לג

 .השדחה תיצראה■ ונתורדתסה לש התדיל תעש תא

 תא תינש םיקהל היה ונילע לטוהש ינשה דיקפתה
 .ךרעה יפל רצק ןמזב השענ הז רבד .תיצראה תורדתסהה

 ¬נש ואצי אלו ,הרייעל הרייעמו ריעל ריעמ ודדנ וניחילש

 .םיימוקמ םיינויצ םידעו לש הפינע תשר המקוה רבכו םיית
 ¬וקמ םידעו לש םתוליעפ החתפתהו הלדג דציכ הארנ ןלהל
 תינוגרא הלועפב .םיינויצה םייחה ימוחת לכב הלא םיימ
 ונישלהש ,םיינודז הנשלה־ישעמ לש ׳םינמיס םג ולגתנ וז
 רשפאי .תינויצה הדובעה דעב עירפהל ידכ םינויצ לע םידוהי
 םוקמ לכמ ,אל רשפאו וב לשכיהל םדו־רשב יושע הז רבדש
 םיאצוי אלא ויה אל הנשלה ישעמש ,חיור־תרוקב ץיצל ילע
 ¬ביקו תיצראה ונתורדתסה התכז םינשה תצורמב .ללכה ןמ

 םיהובגה םיינויצה תודסומה תאמ םייבבל הכרעה־יבתבמ הל
 רוביצ היהש ,ינויצה ונרוביצ ברקב■ תינוגריאה התחלצה לע

 .ךרעה יפל ןטק

 יטילופו רתוי בחר היה ישילשה דיקפתה לש ופקיה
 תיצראה ונתורדתסה לש תיביטקורטסנוקה התדמע .ודוסיב
 ןמזה־קרפב הז היה .המויק תליחתב התלגתנ רבכ הנטקה
 ראופמה יאסרו ןומראב ׳סיראפ לש ךרכב .יאסרו הזוח לש
 ןוסליו אישנה .םלועה תומוא וסנכתנ ובש יגארטה בגשה לע

 םיימואלה םידוהיה ונלו ,םלועה ינפ תא תונשל שקיב הזוהה
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 םיידוסיה ונמויק יאנת תא תונבלו רוזחל תונמדזה הנתינ
 תרהצה ןתמ! רחאל יצחו הנש הז היה ןה .הלוגב המואכ
 ¬מוצ תושדח םייפנכש■ ונילע היה המוד העש התוא .רופלב

 תואמסיס בוש ושענ "הוחא״ו "תוישונא" םילמה .ונל תוח
 םילענה םיגיצנה .הווחאהו ןויוושה ,שפוחה ץראב תולצלצמ
 תולשממ אלא דבלב םה אלו ,יאסרוול ומרז תומואה לש רתויב

 לכמ ,הלשממ ונל .דתיה אלש יפ־לע־ףא ונאו .םשל וכלה ןמצע
 ולעו ואג םהבש םימיה םתואב ינא רכזנ "דמוא ונייה םוקמ
 טועימ לש תויוכזו ,דחא דצמ ,תידוהי הנידמ ;וניתווקת

 םיבושייה לכמ ,םלועה תוניפ לכמ .רחא דצמ ,הלוגב ימואל
 דעוול ופרטצנו סיראפל תוחלשמ ועיגה םיבושחה םידוהיה
 ןוחטבה לש רתויב תופיה תועפותה תחא וז .דתיה .תוחלשמה
 לש ,הבש ינושה תורמל תידוהיה תודחאה לש ,ידוהיה
 ונאש ,רבדה רשפא םולכו — רוזיפה תורמל ידוהיה דוכילה
 הז ןטק ץרא־לבחמ היולת־יתלבה תיצראה ונתורדתסהו
 ¬ורטסנוק תופיאש י וז הלודג העשב ונמוקמ דקפיי ןילופבש
 דיתעהו הווהה לש וז הלודג הדבעמב הלועפ ףתשל תויביטק
 ןנכתל ,ןוהט עשוהי ר״ד לש ותושארב ,ונתוא ועינה ידוהיה
 ־סה לש התלהנהב .יאסרו תדיעוול ונלשמ תימואל תינכת

 ףיקהש ,יללכ ימואל דעו אקארקב םקוה תיצראה- ונתורדת
 תיטסילאיצוסה הגלפמה תא ,ינעטמ יניא ינורכז םא ,וליפא
 דוע ."דנוב״ה תגלפמ לש דסמה התיהש ,.ם .פ /ז תידוהיה
 ¬ינכת לש תולודגה תוזרכה תא יחור־יניעב ינא האור םויה

 לכו טפשמ לכ ונשטיל וילעש ,ונינויד ןחלוש תאו ונת
 תדיעווב דואמ בושח דיקפת הז רבדל דעונ וליאכ ,הבית
 העש התואב שממ ונמסקוה הדימ וזיאב רייצל ןיא .יאסרז
 ,רבדה יעבט ןכ לע .ןורכש ונילע וכליהש תואמסיסה ןמ
 ,תולודג תווקת לש ןחתפ לע רתוי קפדימ דבעושמ םעש

 ןפוסש תווקתב ךכ לכ וניסנתנ םידוהיה ונאש יפ־לע־ףא
 .תוילשא

 עימשהל ידכ ,סיראפל עסנ ןוהט עשוהי ר״ד ונגיצנו
 ¬מה היצילאגב תיצראה ונתורדתסה לש הלוק תא םג םש

 יכ .יאסרוול ביבסמ תידוהיה תודחאה תרומזתב תיברע
 ¬כתה .ונייה אל אפוג יאסרווב■ וליאו ׳וניכיחו ונדמע ביב ם מ

 ןהיגיצנ ףותישב תיצראה ונתורדתסה םעטמ הננכתינש תינ
 הללכ איה ;הב רסח היה אל םולכ ,תורחא תויורדתסה לש
 התוא :ינרכוז .ןילופב ידוהיה טועימה לש רשואה לכ תא
 היהש ,דחא ףיעס רבדב םישק תועד־יקוליח וניניב ויה העש
 םא ,ךכ לע בסנ חוכיווה .וניתווקת לדוג תא למסל ידכ וב

 ¬ופה טפשמה־יתבב שידיא־ןושלל תויובז־ןויווש שורדל ונילע
 התיה ןילופו יאסרווב םתחנ םיטועימה, הזוח ,ןכא .םיינל

 ובלתשנ הזוחה לש ויפיעסמ המכו המכ וליפאו ,וילע המותח
 לש םתוכז הססבתנ ךכ .1920 תנשמ תינלופה היצוטיטסנוקב
 אלא דבלב ימואלניב םכסה לע אל םיימואלה םיטועימה
 הז ץינעל רוזחא דוע ןלהל .תינלופה היצוטיטסנוקה לע םג
 "תוערואמ״ל רשקבש ׳ריכזהל ינא שקבמ וישכע רבכ לבא

 וז הנידמל אב ,ןילופ לש התואמצע תליחת תא "וריאה״ש
 יוטנגרומ ירנה — יקסברדאפ יצאנגיא לש ותעצה יפ־לע —

 יוטגגרומ .ולא "תוערואמ" לש םביט לע דומעל ידכ ,באה
 ־ואב תוידוהי תוגלפמ לש תחלשמ לביקו אקארקב םג רקיב
 םשב .הבוקבאלס בוחרבש יקסאס ןולמ לש הלבקה־םל
 רמהלקרב םלהליז ר״ד רובידה תושר תא לטנ תחלשמה
 .םימיה לכ ינממ חכתשנ אלש דחא דמעמב ינא רכזנו ,ל״ז

 וקיספה ,ומואנב חתפ ןטסילאידיאה רמה-לקרב ר״דשכ
 התא בייח ,םואנ תאשל ךנוצרב םא :ולא םילמב יוטנגרומ
 יוטנגרומ ירנהו יאולה .ונמהדנ .הלפקה־םלוא דעב םלשל
 ונל םרג אל ובש תותיחנה שגר ;ןילופל ללכב אב היה אל
 ־הפי ועדי יקסבומדו יקסברדאפש הארנ .דבלב תורצ אלא
 .ןושארה,לש םיוותה יפ־לע ןגנל ןימזהל םידמוע םה ימ תא הפי
 ונבמ ב״הראב רתוי הבורמ חור־תרוק ונל .דתיה םימיל ,ןכא

 .יוטנגרומ ירגה אוה ףא ,יוטנגרומ לש
 ,השדח הפוקת לש החתפ לע םוי-םוי תוגאד לש הז ךבסמ

 לש רתויב םיבושחה םידיקפתה תשולשב ,אופ׳יא ,יתזכרתה
 םיישקה לע הרבג וז תורדתסהש רחאל .תיצראה ונתורדתסה
 םייחה תולאשב לפטל הרות עיגה ׳הלא םידיקפתב םינושארה
 הסנא תוטעומ תודועת יפ־לעו ןורכזה- יפ־לע .תוימוימויה

 .וז הפוקת ןלהל ראתל אופיא

 תיצראה תורדתסהה לש התלועפ .3
 היזלשבו■ תיברעמה היצילאגב

 השדח הפוקת לש החתפב .א

 ־קבש תיללכה תינויצה העונתהו םיבורמ םימי ואצי אל
 .תינויצה העונתה לש ךוותה־דומע התשענ התביבסבו אקאר

 אל תמא ,וז הדבועב וריכה םידחוימה םיינויצה םידוגיאה
 ¬סהה םע הלועפ־ףותיש ךותמ דימת לבא ,ןוצר ךותמ דימת

 .טעמ םיתע הברה םיתע ,תיצראה תורדת
 ךותו ,תיברעמה היצילאגב הטלש תיללכה תינויצה העונתה
 תיכ׳צה היזלש לש קלה ותואב םגו היזלשב םג רצק ןמז
 קלחה ןיב דירפה הזלוא ומשש ןטק רהג) הי׳זלואז ארקתגש
 היהש ,ןישי׳צ לש קלחה ןיבל ןילופל ךייש היהש ןישי׳צ לש
 ,תומצמוצמ ויה הלודיג תויורשפא .(היקאבולסוכ׳צל ךייש

 םידעווה רפסמ .ואולמל עיגה התעפשה חוכ םלואו ,ןבומכ
 ,היזלש לשו תיברעמה היצילאג לש ןטקה ןחטשבש םירעב

 םש ויה אלש םירפכ םג םהבש םינטקה םיבושייה םללכבו
 הלעמ יתייה בר ןוצרב .160־ל עיגה דבלב םינמאנ אלא
 .העיריה רצקתש אלא ,וללה תומוקמה- לכ לש םרכז תא

 יפלו .יביטקלוק חבש ןתמב יתבוח ידי תאצל ינא סונא ךכיפל
 ,הדשה־יר-עב תופוכת םימעפל ורקיבש םתוא םע יתינמנש

 העונתב םיליעפה לכ תא טעמכ יחור־יניעב האור ינירה
 ודרטנ םה ;אוה אוש־ןויזח לבא .יניע דגנל םייח םה וליאכ

 .םייחה םעמ
 ־םהל ווישש ,םייצרא םיסוניכ ומייקתנ הנשב הנש ידמ-
 ־ריעזב םרגנוק ונייה וליאכ ונגהנ .יגיגח יפוא ונתורדת
 .ונמצע תא ךכ תוארל ונב .דתיה תונפאש םנמאו ,ןיפנא
 .ןוהט עשוהי ר״ד ,הקספה אלב טעמכ ,ןהיכ העונתה אישנכ
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 םויה דע .הלודג המשונ הנכש עונצה ףוגה לעב הז םדאב
 ותלחמ לע רבגתהל עדי דציכ העפותל רבסה אצומ יניא
 .םלשו אירב םדא היה וליאכ וזכ תוליעפ תולגלו תדמתמה

 .יצראה סוניכב הרחבנש ,הביטוקסכא ונתורדתסהל התיה ןכו

 ־םכאה תא .ונב הטלש וזו היטארקומידל דובכ ישגר ונשחר
 ¬לשממ םידרשמ לשכ ויה היתולועפ יכרדו ר״וי להינ הביטוק
 ־קרפ ותואבש םיססותה םיידוהיה םייחה יפנע לכל .םיית
 ־יבשוי רמולכ /׳םירש"• ויה םיינויצה םייחל טרפבו ,ןמז

 לש םהיתומש תא ריכזהל ינא שקבמ בושו .תוקלחמה שאר
 םוקמה םוצמצ ינפמ לבא ,תויוכז ילעבו הלא םיארחא םינקסע
 ,הביטוקסכאה שאר־יבשוי לש םהיתומש תא אלא הנמא אל

 םיריכזמה לש םהיתומש תאו ,הגש םירשע ךשמב ונהיכש
 .הדובעה לועב ואשנש םייללכה

 .ן וה ט עשוהי ר "ד ונתורדתסה אישנב חתפאו
 ־למ םדוק םייחה ןמ ותוא הרקעש ,החגשהה ומע התשע דסח
 ¬ריש הלודגה האושה תא האר אל ךכו ,היינשה םלועה־תמח

 ,חקיפ ;ונתעונת לש םינפ־אושנ גיצנ היה אוה .ונילע הד

 תובהלתה ידיל םינומהה תא איבמ היה .ריהזמ םאונו ףירח
 המכחבו הרותב ותואיקבב ,האנ הישעמב ,הלק החידבב
 ןותמ ,היה הסונמ יאנידמ .ןונשו רמ היהש וגעלב םג םימעפו
 ¬די דימת אל וז הנורחא הנוכת .ץוח יפלכ ץימאו םינפ יפלכ

 אשנש וימואנ םלואו ןטסינוטרופוא לש םש ול אצי ךכיפל ׳הוע
 ¬הל עדי הלשממה םע ונתמבו־ואשמבו ,םיצימא ויה םייסב

 םיאנידמ לשמ תוינוציק ויהש תושירד תופוכת םיתעל תולע
 דואמ הנותמ לבא םינפ יפלכ תינוציק התיה םכרדש ,םירחא
 ־ותע היה אוה .הלשממה םע םינוידה םלוא לש ויתומא ׳דב
 אל .תינלופו תינמרג ,תירבע ,שידיא תונושלב הלועמ יאנ
 םיתע .אקארקבש לכיהב ףיטמכ שרדש ויתושרד תא חכשא
 .ויפ אצומל בישקהל ידכ וילגר תונוהב לע דמוע להקה היה
 ילעב ויהש ,םיללובתמה תא תופוכת חיכומ היה יאובנ םעזב
 הלעמ .ןברדמו ררועמ שמיש ידוהיה רעונה ינבל .לכיהה
 הנפש העש ,םשורה תובורמ ויתופטהמ תחא ינורכז לע ינא
 סנכנו בלה ןמ אצויה לוקב ארקו רעונה ינבמ םייוסמ קלחל
 םושמ אלא אוה בהזש םושמ אל — בהזה רעונ :בלה לא

 .ותושרב בהזש

 ¬ואנב םדאה הלעתנו לדג ׳היה המוק־ךומנש יפ־לע־ףא
 .אקארק לש לכיהבו םייצראה■ וניסוניכב אשנש ,םעל וימ

 ־באה לש שארה־יבשוי רואיתל וישסע רבוע ינירה ונממו
 יפ־לע ולא תומישר ינא בתוכש וז תולצנתה ךות ,הביטוקס
 .םלוכ תא הנמא םנמא םא ללכ חוטב יניאו דבלב ןורכזה

 ,ינמוד ,שמיש היחתל המק ןילופש רחאל תונושארה םינשב
 ־ פ א ה ר א ו ו לאומש ר״ד הביטוקסכאה ר״וי דיקפתב
 ,ינויצ גיהנמ לש יתיב־לעב סופיט םלגתנ ותומדב .קיט
 ףוג הנבמ לעב היה אוה .וז הגרדל הלע ודיקפתל תודוהש
 ,םיינידמה םייחב ןהו םוי־םוי ייחב ןה וטאל להנתהו קצומ
 הל שידקה אוה .וחומו ובל לכב העונתל היה רוסמ לבא
 עוצקמ ,ועוצקמ יניינע תא בירקה תופוכת .ונמזמ הברה
 הימודב .ונתביבסב תונויצה לש הקוזיח תבוטל ,םיטפשמה

 ךרד ונורא תא שאר-יחוחש וניוויל םינמאנ לבא־ישגרבו
 .ידוהיה תורבקה־תיבל דעו ירוטסיהה הקסדורג בוחר

 היהש ימ ,ן מ ר מ י צ א ד ו י ר״ד היה רחא ןיממ םדא
 ¬תב םגש ,הסונמ ןטפשמ .ונלש הביטוקסכאה ר״וי ךב־רחא
 היתויעבב תוזכורמ ויתובשחמ לכ ויה ר״ויכ ותנוהכ תפוק
 ¬לכה• .היתולאשב דחוימ ץינע הליגו ׳תונויצה לש תוישעמה

 יבונ" ימויה וננותע לשו תיצראה: ונתורדתסה לש תוילכ
 בטיממ ונל ןתנו וימואנב םג השעמה שיא היה אוה ."קינניזד
 בשוי ונב .ותבו ותיער םע דחי האושב הפסנ .ויתוחוכ

 .לארשקב

 ¬ומד םע קפס אלב הנמנ ׳םולבדלפ ןועמש ר״ד

 ־יכרועמ דחא היה .תונויצה יגיהנמ לש תוריהזמה םהיתוי
 וימואנ תוכזבש ,שא תובהל בצוח םאונ ,םימסרופמה ןידה
 .ידוהיה רעונה ינב ברקב תונויצה תא רידחה םיביהלמה
 ךוותמו רשפמ השענ ילאיר ןטסימיטפואו חקיפ היהש יפלו
 ¬ממ היה םיינחורה ויתונורשכב .םיבירי םידדצ ןיב עבשומ:

 רתויב וילע בבחתנ ךכיפלו ,ןוהמ עשוהי ר״ד לש ויברוק
 .םייטילופה ויבירי תוברל ,ולוכ רופיצהו רעונה ינב לע ןכו
 היצילאגבש רתויב םייראלופופה םיגיהנמה: דחא היה אוה
 תונויצה דוחיאל קבאמב בושח דיקפת אלימ םגו ,תיברעמה
 .םייללכה• םינויצה לש תימלועה תודחאתהבו ןילופב תיללכה

 ¬שי תנידמב וישכע בשוי אוהו בוט לרוג החגשהה ול הנמיז

 הובג יאבצ דקפמ דיקפתב שמשמ וינבמ דחא הבש ,לאר
 .ל״הצב אפור ינשהו

 ,ועוצקמ יפ־לע אפור היה ן י י ט ש פ ל י ה םייח ר״ד

 תדדונ הקינורכ תניחבב היהש רמאנ םא זירפנ אל םלואו
 העדונ הריתי הביח .תיברעמה היצילאגב ונתעונת לש
 ונתעונת לא דימת תויוטנ ויה ויניע .םיטרפ־יטרפל ונמיה
 דסומ היה אלש טעמכ .ונתלועפ ימוחת לכב השגרוה ודיו
 לש ותוליעפו ותוחכונ השגרוה אל ובש ,םיינויצה ונייחב
 המלש לש ותמזיב םקוהש ,ירבעה ם״היב .ןייטשפליה םייח
 לש וחוכב תיתוברת הדוצמ השענו חתפתהו לדג ,ל״ז רזל
 תינויצה תורדתסהה קנב ,"קינניזד יבונ״ה ןיינבו .ןייטשפליה
 ־בוה דנומגיז לש ותמזיב הדסונש ,ינפוג ךוניחל הרבחהו
 תא למיס אוה .הקזחה ותעפשה תחת ודמע םה ףא ׳דלאוו
 תרוקיבה ירבדש םימעפ .תדמתמה תונריעהו טקשה־יא
 ,םינפה לע ךויח ולעהש םימעפו הבהאב ולבקתנ חיטהש

 ¬יב םג עימשהל יאכז ןייטשפליהש ,ועדי לכה םוקמ לכמ

 תונשב וילע ורבעש םישק םינמז רחאל .תקדוצ הניאש תרוק
 רחאלו אקארקל הכומסה בושאלפבש זוכירה הנחמב המחלמה

 םוקמ לא ותיערו אוה ועיגה ,היבארומבש ץנגורבב ןכמ
 .םהינש ורטפנ םג םשו לארשיב םתחונמ

 חקור .רחא ןיממ היה רטפלס ןואילכ םדא :בושו
 .ויתביבסב םיחקורל לפטנש יוניכה ןמ ךפיההו ועוצקמ יפ־לע
 ןמ ואצומ .ויתועד לע תונשקעב דמועו יבקע ,חקיפ םדא

 דרשמה ר״ויכ ןה תינויצה ותוליעפ לכש אלא ,ץילימ הרייעה
 ,אקארקב התלגתנ ,הביטוקסכאה ר״ויכ ןהו ילארשי־יצראה

 ךורכש המ לכבו רעונה תעונתב ,ינוגראה םוחתב רקיעבו
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 ויתועד לע תינשקעה ותדימע .הילעל רעונה תרשכהב היה
 תווצמב ולופיט ךרדב לבא ,דבלב םידידי ול התנקה אל
 לרוגה ןמיז ול ףא .םיינויצה ונייחב וחוכ םצעתנ םוי םוי
 ־פלי.די ר״ד םע דחי םייצאנה ווכירה־תונחמב םישק םינמז
 דיקפתב רצק ןמיז שמיש ןיידע המחלמה רמג םע .ןייטש
 .ביבא־לתב בשייתנו ץראל הלע רחאו ןילופ תונויצב■ בושח

 תנוהכב וללה תורושה בתוכ םג שמיש םינש המכו המכ
 .תינויצה תורדתסהה ר״וי

 תיצראה ונתורדתסה שאר־יבשוי לש הירלאגה התיה וז
 ןוגב ,םהמ םידחא .רפסמב השש םהו ,הנש םירשע ךשמב
 ¬יקפת ואלימ ,ןייטשפליהו ןמרמיצ ,קיטפאהדאוו ,םולבדלפ

 דעווה ארקנש המב רמולכ ,ןכל םדוק םג םיבורמ םיד
 ןאכ הראתינש הירלאגה .תיברעמה היצילאג לש יזוחמה
 דחוימ גוס םלגתנ שארה־יבשוימ דחא לבב !תנווגמ .דתיה
 םוחתל הריתי הביח העדונ םהמ דחא לכלו ירוביצ ןקסע לש
 תרבסומ םהיתולועפ תא םכסל םיאב ונאשמו -דז וא הז ינויצ
 -ילאגבש תיצראה תורדתסהה הקסע המ םושמ העפותה ונל

 היישעה ימוחת לכב הנש םירשע ךשמב תיברעמה היצ
 .תודהיהו תונויצה

 שקבמ ןכל םדוק םלואו ,הלא םימוחתל וישכע הנפנו הבה
 הניאש ,"אקארק רפס״ל העונצה יתמורתב ריכזהל ינא
 ונתורדתסה לש הנשה םירשע תורוק תא ףיקהל תרמייתמ
 — וז הרקי תורדתסה לע תוגורכז רורצ שמשל אלא תיצראה

 םיריכזמה תא ,תוחפל ,תודחא םילמב ריכזהל ינא שקבמ
 לוע םהילע לטוה וז הפוקתבש ,ונתורדתסה לש םייללכה
 הלהנה■ םוש .דתיה אל ,םה אלמלאו ,תימוימויה הדובעה
 ¬חה םיגשיהה ללכל םיעיגמ הביטוקסכאה לש ר״וי םושו

 םיכלוהו םיחכתשמ ללב־ךרדבש רחאמו .וגישהש םיבוש
 .ונינפל םרכז תא איבהל אב ינירה ,הלא םיריכזמ

 .ץיבולפוק .א רוסמהו בוטה ונרבח םהל ןושאר

 היצנגילטניא לעב לבא תצקמב ינוריא ,תוירבל חונ םדא
 םיאורה ,םיגיהנמ לש םכרדל הלק לוטיב־תמויענו הבורמ

 לש הביטקפסרפ רסוחמ תיטאמארד הרוצב םיניינע םיתעל
 לש ךוותה.ידומעמ דחא ץיבולפוק היה המתלמה רחאל .ןמז

 ץיבולפוק .קרוי־וינב תינריעהו תירוקמה ןוסגרב תצובק
 ןורחאה ןמזב ןוסגרב רטפ חתפ םש ,קרוי־וינב םויה בשוי

 ."בורקה חרזמב םזינומוקב המחלמ" לש שדח לעפמב

 וכופיה היה (םש־ןב ןבואר ר״ד םויה) ה ו שד ל פ .ר ר״ד
 תויטויפ תובשחמ לעב ,האלהו ונממ טקשה !ץיבולפוק לש
 לעבו עמשוממ אל ,םזינויזיבירל בורק היה .תמא־ררושמ םגו
 רמושה תא רצי אוה .רתס תצקו הנב הברה .רעוס טנמרפמט
 ־ףאו ,וז תורדתסהל החוור איבה אל הז רבד ,תמא .רוהטה

 .בר השעמ םושמ ךכב היה ןכ־יפ־לע

 בוטה רוטארטסינימדאה היה ר ט א ט ש פ ו ה ם ה ר ב א
 דואמ רוסמ היה .וז הפוקתב םייללכה םיריכזמה ןיבמ רתויב
 .תיצראה ונתורדתסה לש היתולועפ לכ לע תוחוקפ ויניעו

 וחצרנ ונבו ותשא ׳אוה .ודואמ לכב התוא תריש הברה םינש
 .ש״מי רלטיה ידיב

 ¬חאה ןמזה־קרפב ריכזמה: היה א נ ה כ אביקע ר״ד

 יפל ,"יריכזמ״כ אוה רומש ינורכמ .המחלמה ינפלש ןור
 אנהכ ר״ד לע .הביטוקסכאה שארב יתדמע העש התואבש
 ¬אכ ,היה ותעשב אוה ףאש ,רטפלס ןואיל בוטה ידידי לעו

 ,הנורחאה: הביטוקסכאה ר״וי ןגסו הביטוקסכאה ר״וי ,רומ

 ,םישק םימיב םייסל תוריחבה תמחלמ תא להנל לועה לטוה

 לעב היה אנהפ אביקע .אלמ ןוחצינב ואצי םה וז המחלממו
 וצרמ .תרצוי תונבצע ידכ דע ץרמ אלמ ,ביקעו קצומ יפוא
 תרבחב םיארחא םידיקפתל ןכמ רחאל ותוא הלעה ברה
 וז הרבחב׳ הבושח הדמע אוה ספות םויה ףא ."טנוי׳ג״ה

 .סיראפב

 ונתורדתסה לש םייללכה םיריכזמה לכש ,רבדה ינייפואו
 ויהש יפ־לע־ףא ,דבלב םייעוצקמ םידיקפ םמצע ואר אל
 היה הקומע תינויצ תוירחא לש שגר .םדיקפת ףקותב ךכ

 .השק םג היה םיתעש ,םדיקפת תא עינמה חוכה

 ־תב םג היה וללה תורושה בתוכש ,הלעמל יתנייצ רבכ
 יללכ ריכזמ הנושארה םלועה־תמחלמ רחאלש דבעמה־תפוק
 םיקהל לק דיקפת הז היה אל ,ןכאו .תיצראה ונתורדתסה לש
 .תושדח תודמע םיחותמהו םישדחה םייעדמה םיאנתב תינש

 תורדתסהה לש היתולועפ םוחת לא הנפנו הבה התעו
 .ץוח יפלכ תיצראה

 תיצראה תורדתסה,ר לש הלודיגו הניינב .ב

 תורדתסהה לש היתולועפ תא ףורפרב הלעמל יתנייצ רבכ
 תוקחתהל .דיה יוארה ןמש רשפאו .רבעמה תפוקתב תיצראה
 ,תיגולונורכ הניחבמ םינשה םירשע ךשמב ולא תולועפ רחא

 תחתמ בוש תרעוב ונתמדאש וישכע .קיפסמ ינא ןיאש אלא
 הייארהש המוד ,ונישאר לעמ םימשה םירדקתמ בושו ונילגר
 םימיה ןמ םויב ילוא .תממעשמ. םג היהת תיביטקפסורטירה
 תא תירבעה הטיסרבינואה לש דחא טנדוטס ומצע לע לוטי
 ¬וטסו ,תיצראה ונתורדתסה לע היפארגונומ בותכל חרוטה
 תויורדתסה תורשע לע תויפארגונומ ובתכי םירחא םיטנד
 יניא ןאכ .תימלועה תינויצה תורדתסהה לש תורחא תויצרא
 ךותב הריציה תולועפ לש םוכיס ירבד רוסמל אלא שקבמ

 .ולא םינש םירשע
 ינעטמ וניא ינורכז םא — םייקתנ ןושארה יצראה סוניכה
 התואמ .תונטק תויוצעייתה המכו המכ רחאל ,1921 תנשב —
 םיתעלש ,תיצרא הדיעו הנשב הנש ידמ הכרענ ךליאו העש
 תדכ היצוטיטסנוק ונל התיה .םיריצ 200־מ רתוי הב ופתשה
 ונדפקהו הריחבה תוכזל הריתי תוניצרב ונסחייתה ,ןידכו
 םוקמה ידעו .םעה לש וחילש שממ אהי םעה ריצש ,ךכ לע
 ,ונתביבס לכ לע השורפ .דתיה םתשר םיינוגראה ומאתו
 ונלש תוח״ודה ןמ דחאב ,ןכא .םהמ יונפ םוקמ היה אלו
 ונעגה תינוגרא הניחבמש ,הוואגו חור־תרוק ךותמ עבקנ

 .תלוכיה הצקל
 ןטק םלוע תניחבב ויהש ׳תויצראה תודיעווה ןמ ץוח
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 ימאב ונתורדתסה ןונגנמ לעפ ,לודגה ינוציחה םלועה ךותב
 ,תופוכת םיתעל תסנכתמ ,רתיהש ,תיזכרמ הצעומ לש התועצ
 ¬ישיב הברמ ,דתיה אלש ,תיתגלפמ הצעומ לש■ התועצמאבו

 ,תוינידמה יניתויעבב הלפיט תדמתמ תינידמ הדעו •תוב

 ןלהל .הכלהו הלדג תוימשיטנאהש העשב ונילע ודירטהש
 ¬חמלו ׳תדחוימ הדעו הל התיה הבושח הלועפ לכש ׳הארב

 רעונל תדחוימ הנשמ־תדעו םג ונמייק ובלש רעוגה תקל
 תטיש :רוציקב .תורענה יגוחב תונויצה תרדחהלו ידרח

 ¬מה הטישה — ךכ רמול ןתינ םא — ,דתיה זכורמה לוציפה
 ונגהנהש אלא דוע אלו .ונתורדתסה הססבתה הילעש תיעד
 יניינעבש ידכ ,םייזוחמ םיסוניכו תויזוחמ תודעו תועיבקב םג
 יגיהנמ וקסעי ,ךכ לכ הפורמ תובישח םהל העדונש ,םויה
 .םירבדה לש רתוי תמצמוצמ ,הייאר ךותמ וליפאו ,םוקמה

 ־וראי ,בוש׳ז ,בונראטב תומייק ויה ולאכ תויזוחמ תודעו
 בונאשכב םג ןמזה תצורמבו ,ץיבוטאק ,הקסליב ,ולסאי ,באלס
 ינורכז לע םתוא הלעמ יניאש ,םירחא תומוקמב םג ילואו

 .וז העשב
 לש דחא ןובשחו־ןיד המגודל ןאכ איבמ יתייה בר ןוצרב
 .םירשעמ דחא ח״וד ,תיצרא הדיעוול שגוהש הביטוקסבאה
 האג יננה הלא תונובשחו ־םיניד ארוק ינאשכ םויה דוע
 וולנו םידומע םירשעמ רתוי לע וערתשה םהש שי .םהילע
 ,תוברת יניינעב תודחוימ תוריקסו תובורמ תופסות םהילע

 ¬לכה הקלחמה ,ץולחה־ארזע ,וציו תוינויצ םישנ תורדתסה
 -אטס םינותנ ןכו ,רעונה תקלחמו תינידמה הדעווה■ ׳תילכ

 הקלחמהו הגלפמה סמ ימולשת לע םיקייודמ םייטסיט
 .רדנלוה לימא לש ותלהנהב בויר־יפ־לע התיהש ׳תיפסכה

 ארוק ינירהו ,יניע דגנל התע םיחנומ הלא תוח״ודמ םידחא
 .ץדושטכו אלקודכ םינטקה םיבושייה תורישע תמישר תא

 תא תונמל אלש ירשפא םולכו !ינויצה ןויערה עיגה ןכיה דע
 אנ־ושמשי העש יפל םלואו ?וללה םינטקה םיבושייה■ לכ
 םינטקה םיבושייל דבלב למס יתרכזהש הלא םיבושיי ינש
 ,ינויצה ןויערה ןעמל םינומלאה ונילייח ומחל םש ,םירחאה
 ¬ודעב תמחמ םידוהיה םיבשותה ברקב ורידחהל היה השקש

 םהבש ,םיבושחה תומוקמה תא הרצקב ראתא ןלהל •םת
 ־במב הנורחא היהת המצע אקארקו ,םייזוחמ םידעו ומייקתנ
 .רבעה לעמ דרפאש העשב רובידה תא דחייא הילע ןכש ׳ויי

 בורק קיזחמה ,בונראט רפס חנומ יניע דגנל .ב וגרא ט
 ר״ד ידי־לע לארשי תנידמב רואל אצי אוהו ,םידומע ףלאל
 ינויצה דעווה לש• קיתווה ר״ויה רבעשל ,טמאכ םהרבא
 תראופמ תינויצ ריעל רפסה אוה ןורכז־תבצמ ,ןכא .וז ריעב
 םיתעל בונראטב יתייה רקבמ ,הלודג תינלופ תרוסמ תלעבו
 ¬ותו הרע התיה ךרעל הלודגה תידוהיה הליהקה .תופוכת

 םידרחו םיללובתמו םיביטרפואוקו םיקנבו רפס־יתב :תסס
 ¬ויצה תוגלפמה לש תורחתהו קזח "דנוב״ו תמחול "הדוגא״ו

 הרואל תממחתה בונראטב תיהש םא :רבד לש ורוציק •תוינ
 .תונויצה לש

 לאומש ר״ד היה הנשה תומי לכב תונויצה לש היחה,חורה
 ¬נש ינפל .תינויצו תירוביצ הדובע ,דתיה ותוהמ לכ .ןאפש

 ,וינב יבש םע וישכע בשוי אוה הבש ,הפיחב ויתשגפ םיית
 התומלגתה .שממ חרפ ,רתיהש ,ולש המולב אלב ונרעצלו!
 ר״ד לש וריע ׳בונראטב תינויצה היטארקוטסיראה לש
 תובורק םיתעל .רגייג םייח היה ,ץלאז םהרבא
 ונעבה ךכבו ,תויצראה ונתודיעו שאר־בשוי רגייב ,דיה
 ¬ויצה ובייחב המרה ותדמעל ונשחרש הרקוהה ישגר תא ול

 תורפסה שיא ,שיט לאומש ר״ד עגרכ םילוע ינורכזב .םיינ
 לדנאמ ףלוו ר״ד ,לקבש ףלדו ר״ד ׳םוי ר״ד ,חורה־,רפיו

 ¬חה ונגיצנ ,לגאניש דלופואיל ןכו ,רוסמה ינויצהו אפורה

 תורחא תוינויצ תוצובק םג .תינויצה הלכלכה יניינעל בוש
 הרובח וז ,רתיה ,ןכא ,םירשכומ םיגיהנמב בונראטב וכרבתנ

 .םהב תואגתהל הלבי דבלב בונראט אלש ,םיגיהנמ לש

 .תידוהי הליהק לשו רחא סופיט .(בוש׳ז) ה שי י ר
 ,הזה םלועל רתוי םינווכמ׳ הינפ ויה תססותה בונראטכ אלש

 ¬ופמ ■םיילאיצוס תודסומ המכו המכ המיקה ןב־יפ־לע־ףאו

 להנל לטוה וז ריעבש תינויצה היצנגילטניאה לע .םירא
 דואמ הבושח תוישיא ,ןיול ןורהא ׳ר ברה םע השק קבאמ
 .העפשה■ לעבו םייסל ריצ ,חקיפ ידוהי ,הדוגאה תעונתב

 קבאיהל ריעבש םיינויצה וביגיהבמ וכרטצהשמ רתוי לבא
 לש דואמ יאנק ףגאב םחליהל םהילע היה ,ןיול ברה םע
 תא ןאכ ריכזהל יוארה ןמ אהיש ינרובס .םידרח םידוהי
 אל) דימתמ קבאמ לש הז בצמ .רבליזו ןייטשקא תומשה
 העפשה לעב םג היה■ םהמ דחאש ,םיללובתמ המכ םג ורסח

 אל הדימב לדליד (ונייח תא וגל ררימ תתא אלו הבורמ
 ריעה ינויצ לש םהיתומש ןיבמ ,ינויצה ונצרמ תא תטעומ
 ¬שי תנידמב ,דיהש רחאל) ןפוח םכילפ ר״ד ינורכזב םילוע

 ידידיו ,גנאוו ןרהא ר״ד ,גנאוו םאילא ,(הינמרגב רטפנ לאר
 .(לארשי תנידמב רטפנ)רתלא בקעי דואמ רוסמ רבחו בוטה

 ¬וקנה תחא לש רחא סופיט בוש .(ץ י ל י ב > ה ק ס ל י ב
 הביבסה לב םדוקו .תיצראה■ ונתורדתסה לש תוינויצה תוד
 לע טעמב אל עיפשהש רבד ,רדהנ עבט קיחב הנכשש המצע
 םידמחנה תורעיה .וז האב הליהק לש תינויצה היפוסוליפה
 ושקה (םיטאפראקה ירה אצומ לש ומש) םידיקסבה ירהו
 ¬שה יפוסב תינויצ תוליעפו תוינויצ תופיסא םויק לע דואמ

 תא ביחרהלו גנעתהל ושקיבו םירהב וליט םידוהי •עוב
 יתבזעשכ .וז ריעב רקבל יתיברה .הקסליב ,ןכ .םהיקפוא
 הז רדחש■ ,יל רמאנו םש ןורחאה ירוקיבב ינולמ רדח תא
 ול יתראשה ,ריעל עיגמה יקסניטוב׳ז רימידאלו דימ סופתי
 ונתוא הרשקש ,הנורחא םולש־תשירד ,םולש־תשירד ירדחב
 תונויצלו הז ןיינעל המ :ארוקה לאשי לבא .תודידי ירשקב
 .תוישרפ תוכימס שי ,ןכא ?תיצראה ונתורדתסה לש תיללכה

 רוביצה תא שובכלו רעתסהל תחא אל שקיב יקסניטוב׳ז
 ימ ׳יקסניבודוו ר״ד ירהש ,םזינויזיבירל הקסליבבש ינויצה
 ,ריעב תיטסינויזיבירה תורדתסהה ר״וי ןכמ רחאל שמישש

 .ונעשמ: היה
 ינב" םע קבאיהל ■םייללכה םינויצה לע לטוה הקסליבב
 וז ריעש■ ןוויכו .םולשה תרחושו תיטסינוטרופואת "תירב
 ־ינמרג ןווג תידוהיה הליהקל הל היה ,היזלשב המיקמ
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 .אילפהל תנגרואמ .דתיה "תירב ינב" תורדתסה .ירטסוא

 םדוק ;תססות תובהלתהו תוינוציק תועד הל ויה ארזל
 תקדובו תלקוש התיה איהש הטלחה וזיאל העיגמ .רתיהש

 ¬ובש ,הלשמ!ןועובש הל היה .םימעפ המכו המכ ןיינעה תא

 .ןלהל וילא שרדא דועו ,םעט־בוטב ךורע ןוע
 תורדתסהה לש היתולועפ תינכת יניע דגנל תחנומ הנהו
 ינמודו ,םופדה רוא התאר תינכתה "דקסליבבש תיזוחמה
 הדי תחתמ האיצומ .דתיה אל הנטק הנידמ לש הלשממ לכש
 םעפ ויתיניכש ,ןוויכל התטנ תורדתסהה .רתוי ןקותמ רבד
 ׳א הצובק דעב .רתיהש שי רמולכ ,םיינשל קלוחמ ב+א
 .םיינשל הקליח ןהיתש תאו ,׳ב הצובק דעב התיהש שיו

 .ץולחה תיב קש המוחתב

 תסנכה־תיב לש האנה ןיינבה תא יחור־יניעב האור ינדוע
 ,תידוהיה הליהקה לש הפיה הניינב תאו תבכרה בוזןרבש

 ¬דהנ תסגכ־יתב ,ןכא .היצילאג ירעב תאצמ אל םתמגודש

 !תינמרג תורבוד לארשי תוליהקל ןהל ויה םיר

 היהש ׳טצרא .ס לש םהיתויומד תא ינורכז לע ינא הלעמ
 דעווה ר״וי תובר םינש שמישו םיסומינ לעבו ןותמ םדא
 ־ךרדב בובל ריעב המחלמה רחאל רטפנ אוה) ימוקמה
 :עמשוממה טנמרפמטה ילעבו םירוסמה ונדידי לשו ,(וידודנ

 ר״דו ןייטשנירג ר״ד ,ךרוט .פ ר״ד ,רכיילב ,גרבסקו ׳זגיא
 .לארשי תנידמב; םויה בשויה ,להנרטש

 ריעה העדי .שממ גונעת .דתיה הקסליבב תיזוחמ הדיעו
 הלע םיללובתמ לש הביבסבו ,ומשל יואר יזוחמ דעו זכרל
 ¬נהב ינויצ בור בישוהל תיתטישו הטקש הדובע ךות הדיב

 .הליהקה תלה

 אוה וז ריע לש המוקמ .(ץדנס יינ) ׳ץנ1ס יבונ
 היצילאגבש רתויב םיפיה עוגרמה תומוקממ דחאל ךרדב
 ¬והיה הליהקל ינייפואה וקהו ,הצינירקל ךרדבו ,תיברעמה
 ¬פואו ךרע־תותוחפ תובירמ :רמולכ ,תואבג — הבש תיד

 ריעבש תינויצה תורדתסהה שארב םלואו .םימצמוצמ םיק
 ¬בל חונ םדא ,םילועמה ונירבחמ דחא םינשב תורשע דמע

 פוריס שרה ר״ד אוה אלה ,ינוציחה.והארמב האנ םגו תויר
 ־יכב ותוחכונ .ינויצה ןונגנמה זכרתנ ול ביבסמ .חכשנ־אלה

 .רדהו ןח םהל התוויש םייצראה וניסונ

 ןיטינומ הל ואציש ,הרייע הנכש ׳ץנוס יבונ ריעל ךומס
 ןאפ ,וישכע וליפא שויגרמ ינירה התליהתבו ,ידוהיה םלועב
 שרוי לש תוינמלוחה ויניע תא ידגנכ ינא הוושמ .קרוי־וינב
 -וינב םויה בשוי הז שרוי .הרייעה לש ראופמה תונברה־רתכ
 ¬ידא ערוזו וביבסמ תסנכ־תיב םיקה אוה .ןילקורבב ,קרוי

 ׳ץנוס יבונ ינויצ לע לטוה וז הנטק תידרח הרייעב .תוק
 אל הטמ לש לארשי־ץרא ןכש ,תומחלמ המכו המכ להנל
 םבר יניעב אלו הרייעה ידוהי לש םהיניעב אל ללכ התארנ

 .םסרופמה

 .הבובוב הרייעה םש

 .תידוהי הבובוב ןיאו תידוהי ׳ץנוס יבוג ןיא בוש לבא

 אלא .הבמוב ןיבו ׳ץנוס יבונ ןיב םולש השענו לרוגה הצר
 דעו םיקהל תיצראה ונתורדתסה ידיב הלע וז הבובובב םגש

 תא ודיב אשנש ,רדנלוה ונרבח הז היה אל םולכו .ינויצ
 ןןבל־לוחכ לגדה

 האלה ,רצק ןמז וליפאו ,םכתא עסונ יתייה ,ידידי ׳ןאכמ
 ־תמחלמ ןמזב הלוכ הברחש טעמכ וז הרייע .הצילרוג לא
 םלועב ןיטינומ הל ואצי רחא דצמ לבא ,הנושארה םלועה
 אל ןהב הלגתנ טפנ :רמאת אמש .וז המחלמ לש היטעב
 12 םויבש ,הדבועה ןמ הל אב המוסרפ .התצקמ אלו הנימ

 אבצה לע עירכמ ןוחצינ ירטסואה אבצה הב לחג 1915 יאמב
 היתוסירהב .המחלמב הגפמ־תדוקנ שמיש הז ןוחצינו ,יסורה
 יתעקתנ לאגאש חסונ תולקלקעה היתואטמיסבו הרייעה לש
 שרדמה־תיב לא יכרדב ךלהמ יתייהש העש ,ץובב דהא הליל
 טרפ לש וחוכ לודג המ הארו אצ) ימואנמ דחא וב תאשל

 .(הברה םינש רחאל ךנורכזב רמתשמה ,ןטק
 רדהנ ןגו ,דחא דצמ ,תוברוח לש ,םידוגינ לש וז הרייעב
 ינויצה דעווה שארב תמורמ םינש דמע ,רחא דצמ ,בלבלתמ
 אוה בשוי םויה .ךלב בקעי ר״ד תח ילבל יושעה ונדידי
 ונוטלש ימי לע רפסמ ותוא ינא עמושש■ טעמכו ,ביבא־לתב
 הנותנ התיה תידוהיה ץילרוג םנמאו .תידוהיה ץילרוגב

 .ונוטלש תחת
 - א ק הישעתה ריעב ונתורדתסה הלקתנ תדחוימ היעבב

 ןויצ תביח תדיעווב ,עודיכ ,המסרפתנ וז ריע .ץ יבו ט
 תורדתסהה לש התלהנהבו וננמזב םג לבא ,הב המייקתנש

 .וז הדיעוול השמחו־םירשעה לבוי םייקתנ תיצראה
 הניחבמ םוסרפ ריעה התנק ןויצ תביח תדיעו לע ףסונ
 ־יבירה תימלועה תורדתסהב לחש ערקה ןיגב ,תרחא תינויצ

 וז הדבועל .ולא תונורבז תפוקתב ליח ונמז ףאש ,תיטסינויז
 וליאו .תיצראה ונתורדתסה לע םג ןיפיקעבש העפשה העדונ
 לש הז קלחש ךכב הצוענ התיה הב ונלקתנש תדחוימה היעבה
 120־מ רתוי לש הפוקת רחאל ינלוס לבח היהו רזח היזלש

 תנמרוגמ .דתיה תינלופה היסולכואה .יסורפ ןוטלש לש הנש•
 וקקזנ םידוהיה םיבשותהו ,הבורמ הדימב תינושל הניחבמ
 ןילופ לש הז לבחב תוימשיטנאה■ תמחמ תינמרגה תוברתל
 ¬ופה ןיב הלודג תוחיתמ 1919 תנשב הררש ךכיפל .רבעשל
 לע דחוימה םכסהה ףקותב הכלהו ההבגש ,םידוהיהו םינל
 .םימואלה רבח חוקיפב ןילופ ןיבל הינמרג ןיבש היזלש

 ץנארפ לש היציטפל הליע ןכמ! רחאל השמיש וז תוחיתמ
 תכבוסמה הייעבה לכ .1933 תנשב םימואלה רבחל םייהנרב
 ־דתסה לש .דביטוקסכאה תויוצעייתהל אשונ השמיש תאזה
 ליעפ ןפואב ףתתשה וללה םירוטה בתוכו ,תיצראה וגתור
 ץיבוטאקבש םידוהיה םיבשותה ןמ קלח .ולא תויוצעייתהב
 אנזופו היזלש תא בזע — !לרוגה יכרד םילתפנ המ —
 ¬וטב הלא םידוהי םמצע ושיגרה םשש יפל ,הינמרגל הנפו

 התליגש ,רלטיה תפוקת האב ,עודיכ ׳ךכ רחאו .רתוי םיח
 םתואמ םיבר םידוהיו ,1933 תליחתב רבכ היתוחוכ אולמ תא
 לש םמוקמב■ לבא .ץראל ולע הינמרגב טלקמ םוקמ ושקיבש
 ,תיחרזמה הפוריא ידוהי ץיבוטאקל ואב הינמרג ידוהי

 ןיב ,תרחא ,השדח תוחיתמ הרצונו ,היצילאג ידוהי
 ,ואב בורקמש היצילאג ידוהי ןיבל םיראשנה הינמרג ידוהי
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 עיגה ךכ .ןיינע־תברו הדוסיב תיגולוכיספ .דתיהשו תוחיתמ•
 םרוג לש וקוליסל לועפל תיצראה ונתורדתסה לש הרות
 אל תורדתסהה הילע הלטנש הז דיקפת םלואו .וז תוחיתמ
 ץיבוטאקב "תירב יגב" תכשל ןכש ׳דבלב וקלחב׳ אלא חילצה
 ־רגה ןיב העימטה ןויערל זכרמ השמישו תונויצל הרכנתה
 היה וז ריעב םייזוחמ םיסוניכ לש םמויק ׳םוקמ לכמ .םינמ
 ינש ןיב תודחאהו דוכילה ןמיסב דמעש ,ערואמ תניחבב
 רבדב תינויצה היפוסוליפה חורב תידוהיה היסולכואה יקלח
 םיינויצה ונירבח לש םהיתומש ינורכמ וראשנ .דחא םע
 הישעת לש וז ריעב םימתול־םיצולחב רניוו ןמרוט ׳טרופפר
 החירכה תחא אלש ,הפירח תינלופ תוימשיטנא לשו תגאוש
 ¬בש רשכומה יאנידמה׳ לש ינידמה וכווית תא שקבל ונתוא

 תועונצה וגיתושירדב וליפא .יקסגי׳זורג זוחמה לשומ ,וז ריע
 זוחמה לשומ תכשלב םיבורמ םיישקב ונלקתנ תוקדצומהו
 תחא .דתיה ץיבוטאק .יקסני׳זורג רמו יטגאפרוק ך׳ציוו לש
 ¬הו תינוגראה ונתוליעפ תרשרשב רתויב תורמה• תוילוחה

 ! םויה לש דארגנילאטסד ץיבוטאק .תינידמ

 ¬חב התשענש טעמכ תיצראה■ ונתודדתסהו העמיק העמיק

 לש םייחרזמה היתולובגב .המצעל הנידמ םיינויצה םיי
 זוחמ־ריע ,באל ם וראי האגה ריעה הנכש וז "הנידמ"
 דחוימב םירושק יתונורכז .תוינוגראה וניתולועפ ףקיהב

 ¬שהו תופוכת םיתעל םש יתמאנש םושמ דבלב אלו ,וז ריעב
 ־יכרדבש ,ךכ םושמ םג אלא ,הב ומייקתנש תודיעווב יתפתת
 ,השראווב הנורחאה• סייסה תבישימ• םייטאמארדה ידודג

 ¬יגב יתיהש ,היינשה םלועה־תמחלמ לש םינושארה הימיב

 תוינמרגה תוצצפהו ,בוריקב תועש 26 וז ריע לשו םוניה
 .ךשח אלל ריעה לע ולפנ

 ¬רפמט אלב ,הנותמ־הנותמ .דתיה באלסוראי לש התונויצ
 ןפואב הזוחאו הבולש לבא ,תודחוימ תורעס אלבו טנמ
 םישנא ויה אל םה ףא ריעה לש םיינויצה היגיהנמ .ינאגרוא
 בלב םהידיל רוסמל הביטוקסכאה הלכי ךכיפלו ,םירעוס
 םהיתומש ימע םירומש וז ריעמ! .תינויצה הדובעה תא טקש
 ויתשגפש ,רגאה ר״ד ד״ועו רשאטופ עשוהי ׳ץאפש ר״ד לש
 ־רמוש רגאה ר״ד היה העש התוא .םילשוריב 1953 תנשב

 ...לצרה רהב הליל

 לע םירדהנ ,באלסוראיבש ינויצה רעונה ינב ויה םירדהנ
 אצומ התא םש תויעב שיש םוקמבו .תובורמה םהיתויעב

 .החתר דעונה תחלק :רבד לש ורוציק .תוקולחמ םג

 היהש ,דידי קרוי־וינבש ,יוודורבב ןאכ ינא שגופש■ םימעפ
 םויהו ,באלסוראיבש םינותמה רעונה יגיהנממ דחא ותעשב
 אוה .הקיתע שידיא־תורפס םוחתב עדמ שיאכ םסרפתנ אוה
 .באלסוראי ריעה לש םג — ילש יניעבו ,עדמה ראפכ בשחנ

 .לגיפש םולש ׳םורפ :ומש
 ¬מה היצילאגביש םיינויצה םייחה רזב םינשושה ויה הלאכ

 םג ׳ןכא — ? םיחוח אלב םינשוש םנמאה .היזלשבו תיברע
 .תטעומ אל הדימבו — םיחוח

 ראתל תונמדזה םימיה ןמ םויב יל ןתניתו ,ידידי ,רשפא
 היצילאגבש תוינוניבה תוידוהיה תוליהקב םכתוליעפ תא םג

 ¬ידיו םיבהלנ םינויצ םג ןהב ורסח אלש תוליהק ,תיברעמה

 ראתל אובא םימיה ןמ םויבש רשפא .םיריעצ םינויצ םיד
 םהרבא ר״ד ,ךתוא רקיעבו ׳ולסאימו קסדובשפמ םכתא
 ־אטימה שיאו רתויב תוירוקמה תויומדה תחא ,רזייהנרוק
 ,ןויצ ישנאל םיללובתמ לש הביבסמ האלפומה הזופרומ
 ריע) ץילימ ,ג׳זבונראט ,הציבמד ,טוצנאלמ ,ידידי ,םכתאו
 ,ןישיצ ׳הינכוב ,בודאבזור ,(רטפלס רקיה ידידי ,ךתדלומ
 ,ץיווישז ,הנאפוקאז ,קונאס ,בונאשכ ,םי׳צניוושוא ,הקי׳ציליו

 .תורחא תובר תורייעמו היראוולאק ,הציבודאו
 ־יבשוא ןורכזל ,באכה םצוע לש וז ריע ןורכזל .םי׳צניבשוא
 תואמ תוירזכאבו רק םדב וגרהנ הבשי ,תיגארטה םי׳צנ
 ריעה ,םידוהי םידלי יפלא תואמו וניתויחאו וניחא לש םיפלא
 ־יזומו שא־ןשבכ אלא םיידוהיה ונייחמ םולב הב• דרש אלש
 — תיארלטיהה תינמרגה היחל םלוע־ןוארד שמשיש םוא

 תודחא םילמב הז ןורכיז־רפס יפד לעמ הנופ ינירה וז ריעל
 .קומע ןוגי תויוור

 תחא אל ,חלוס רעוסה רהנה יפוח דיל יתטטוש תחא אל■
 תידוהיה תואנקה ריע ,םי׳צניבשוא ,ךיתובוחרב יתטטוש
 רקיה ידידי ,התאש ,תמחולה תינויצה תורדתסההו הלודגה
 אל ,םי׳צניבישוא ,ךירוסי .השארב תדמע ,גרבדלוג .מ ר״ד

 .וניתודלותמ חצנל וחמיי
 ,תושרדמה־יתב לא רס ,ךיתובוחרב טטושמ יננה בושו

 .םיאלפומה תורעיה תריוואו ביבסמש םירהה תריווא םשונ
 ."ןילופ תודשבו תורעיב" רפא ,רפא ?םכייא ?םכייא

 ־יניעב האור ינירה• ,תונטק תוידוהי תוליהק ,ןכתא םגו
 ,וואדג ,בוזו׳זב ,הבורוב ,בוכרדנאמ םירקיה ידידי לע יחור
 ,הציבוששק ,הטוה־הקסבלורק ׳הבושובלאק ,בונדרוי ,בובירג
 ,בו׳זינאר ,׳ץנוס יראטס ,גראטיבונ ׳הצימולפינ ,הקצנל

 ,הבורבמוד ,ץיאנוד ינרא׳צ ,בונאראב ,ץינשיו ,בו׳צוקס

 ,בונמיר ,קינכורפ ,הצינלשימ ,הנישומ ׳בוקאמ ׳יטנק

 ,בולדאר ,הקבולימ ,קאטשירפ ,הב׳זולב ׳שטיב ,הנבא׳ז

 הברה דועו ׳דורוגימז ,דאגוז ,הגיב׳צ ,ןי׳צו׳צש ,בושישזדנש
 ־סמ ימולשת לע ןובשחו־ןידב םאצומ יניאש תומוקמ הברה
 תומוקמה" :האבה תיתודידיה הרעהב וללכנ םהו הגלפמה
 -״יתגלפמה םמה תא ומליש אל ןאכ ורכזוה אלש

 ונתונותע לש החוכ .ג

 וילעש ינשה ןיינבה לע ונרוביד תא דחיינש העשה העיגה
 ןותע ."קינניזד יבונ" ימויה וננותע ןיינב לע ,ונתוואג .דתיה
 לש החוכלו תינידמה התעפשהל הדימ־הנק שמיש הז ימוי
 תנונידמה םוחתב דחוימבו ,תיצראה תינויצה תורדתסהה

 .היזלשו תיברעמה היצילאג הארקתנש ונלש

 ינא שקבמ אלא ,תולעפתה ירבדב גילפהל ינוצרב ןיא
 ־דונש הלודגה העפשהה תא םיללוכ םיווקב ץיצל לכ םדוק

 ,דתיה אל ונתונותע ירהו -דלוכ ןילופב תידוהיה תונותעל העי
 .הז חוכמ תצקמ אלא

 ויה םידוהי ףלא תואמ־שולשו ןוילימ השולשל בורק
 1926 תנשב .היינשה םלועה־תמחלמ הצרפש םדוק ,ןילופב
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 םיידוהי םינותע 20 ,"אוויי" לש םינותנה יפל ,ןילופב ויה
 ,ךרעל 1938 תנשבו .םינוחרי 34־ו םינועובש 51 ,םיימוי

 הב ויה רבכ ,יתונורכז־יקרפ לש הפוקתה יהלשב רמולכ
 ¬רי 58 ׳םינועובש־וד 24 ,םינועובש 100 ,םיימוי םינותע 27
 ¬וזמ םיתעל ואציש הקיטסיצילבופל תע־יבתכ 16־ו םינוח

 .תונמ

 הליגש ןיינעה לדוגל החכוה. םישמשמ הלא םירפסמ
 אלא דוע אלו ,הקיטסיצילבופבש םירבדל ססותה ונבושי
 םוצעה הלודיג לע םג םיחיכומ,הלעמל יתאבהש םירפסמהש
 םיארוקה■ גוחש ,םג םידמל ונא ןאכמ .תימויה תונותעה לש
 הבורמה ןיינעה ,ןבומכ ,לדג ומעו ,ךלהו לדג םיידוהיה
 תוברת םייקל םיישקהש יפ־לע־ףא ,תידוהיה תוברתב וליגש
 הגישה אל בוש םיידוהיה םינומההו ׳וכלהו ולדג וז
 הלושמ .תונמוזמ םיתעל אלא תע־יבתכו םינותע תונקל םדי
 תוחור וליפאו ,םיקומע וישרשש הז ןליאל ןילופ תודהי .דתיה

 .ורקועל ולכי אל תויוצמ־יתלב

 אלא ,תיברעמה היצילאג לע הביתכל םימוחת יל יתמחית
 לש יללכה עקרה תא םג ראתל חרכה ימצעל יתיארש
 ןתיאה הסיסב תא שיגדהל ידכ ,ןילופב תידוהיה תונותעה

 .ונלש וז הנטק הקלחב ונתונותע לש
 עורזל אב ינאש םדוק ,יללכה, בצמה רואיתל ףסונ םעטו

 :הז אוה ׳אפוג תיברעמה היצילאגב ונתונותע לע רוא

 .םלועבש רתויב לודגה ידוהיה ץוביקב התע ינא בשוי

 היהש ,ןילופבש ידוהיה ץוביקה ןמ םיילפכ טעמכ אוה לודג
 ינאשכו .1939 תנשב הפוריאב רתויב לודגה ידוהיה ץוביקה
 לש הקיטסיטאטסה יניע דגנל תחנומ ולא םילמ ביתכמ
 תילגנא ,שידיא תונושלב תירבה־תוצראב תידוהיה תונותעה
 ןה ,1י937״ו 1926 םינשל ינא הנופ .תורחא תונושלב ןכו
 תידוהיה תונותעה לע םירפסמה םיסחייתמ ןהילאש םינשה
 ירהו ,יללכ רואיתב יתבוח ידי תאצל ינא סונא .ןילופבש
 -תוצראב תידוהיה תוגותעה לש החוכ :תואור יניעש המ

 ןילופב .םויה וחוכמ רתוי הפי היה 1926 תנשב תירבה
 ןאכ וליאו ׳הילע לש ךרד וז תונותע לש הכרד .דתיה
 המ תעדל םכנוצר .הדירי לש ךרד וז ירה תירבה־תוצראב
 השימח לע תירבה־תוצראב םיידוהיה םינותעה רפסמ
 — ? םיידוהיה■ היבשות ףלא תואמ שלשו ןוילימ
 שידיא ןושלב םהינש ,דבלב םיימוי םינותע ינש
 תויתואב ספדנה ישילש ימוי ןותע .קרוי־וינב םהינשו
 ןושלב ימוי ידוהי ןותע םושו ,םיטסינומוקה לש אוה תועבורמ
 לדבהה ,ונרעצל ,והז .תירבה־תוצרא לכב םייק וניא תרחא
 ¬תמ ונייה ונלוכו ,תירבה־תוצרא תודהיל ןילופ תודהי ןיבש

 המל וז הניחבמ המוד ב״הרא תודהי .דתיה וליא םיכרב
 עיגמ םיידוהיה תעה־יבתכ לש ללוכה םרפסמ .ןילופב היהש
 1937 תנשב לבא ,טעמ הז ןיא ,רזדו .בוריקב 180־ל ב״הראב

 ־ותעהש ,רבדה תמא םאו .תע־יבתכ 230 ןילופב רואל ואצי
 — רבדה אוה ךכ ןכאו — חורה ייח לש םתאובב איה תונ
 תכתוח החכוה םישמשמ הלעמל יתאבהש םירפסמה ירה
 ¬היה ייח קפודלו ,דחא דצמ ,ןילופ תודהי לש הייח־ קפודל

 הרשועש ,םימיעטמו םיאב ונא םאו .רחא דצמ ב״הראב תוד
 החוכמ רועיש ןיאל אוה לודג הקירמא תודהי לש ירמוחה
 האוושהה רתוי טלבות ,ןילופ תודהי לש רבעשל ירמוחה
 ¬מיס םג םינתינש ןבומ .ןילופב ידוהיה ץוביקה לש ותוכזל

 — םיינוטקטיכרא םינמיס :רמוא יתייה — םירחא םינ

 ־יזכרמ ,תסנכ־יתב ׳םיניינב ןוגכ ,הקירמאבש ידוהיה חוכל
 ידוהיה עדמל םיניינב ,טרופס־יזכרמ ,רעונ־יזכרמ ׳תוליהק
 .דיה ףחוס ןילופב תיממעה תודהיה םרזש אלא ,(!לאל חבשה)
 ,םישעמו תומולח ,תוגאדו תוחמש אלמו ךב לכ רעוסו

 ידוהיה ץוביקב םעפ היהש המל המודב ,רתוי ףפור הז םרז
 תינמרגבש■

 תישרושהו תיללכה תידוהיה הריוואה לש הז עקר לע
 תיברעמה היצילאגב תידוהיה תונותעה םג החמצ ןילופב
 םידוהיה לש םתעימט .דתיה ובש ץרא־לבח ותוא ,היזלשבו
 ותוכז יהוז .הנידמבש םירחא תומוקמב רשאמ רתוי הבורמ
 ,רוציל ,קספה אלל תונבל שקיבש ׳עינמה ינויצה חוכה לש

 תוליעפ לש תושדח םיכרד אוצמל ,תורפהל תחונמ תיבשהל
 תינויצה וגתזרדתסה םנמאו .רוא תולעהל ,תיביטקורטסנוק
 הז היה ךכיפלו ,"הז רוא לש יתימאה ושמש" .דתיה תיצראה
 ,בוריקב שפנ ףלא 60 לש ידוהי ץוביקש ,רשפאבש רבד

 ןאכ ירהו .ולשמ ידוהי ןותע םיקה ,אקארק לש .רז ןוגכ
 עיגמ ןהבש םידוהיה רפסמש ,ןה םירע המכ תירבה־תוצראב
 תחאב ףא ןיא ידוהי ןותע וליאו ,הלעמו שפנ ףלא תואמ־שוילשל

 ,תמא .תרחא ןושל םושב אלו תילגנאב אל■ ,שידיאב אל ,ןהמ

 רתוי הברה ןאכ םיאיבמ ■םיידוהי־אלו םילודג םיימוי םינותע
 ־ותעה ושעשמ תודהיהו םידוהיה ייחמ רועיש ןיאל תועידי
 איצוהל) ןילופב ,ןבומכ יסחי ןפואב ,םילודגה םיימויה םינ
 האנש ירואיתב תעפושמ התיהש ,תימשיטנאה תונותעה
 תירבה־תוצראב םיידוהי־אל םינותע ובש ,הז בצמו .(ונייחל
 דבלב םוקמה לש. אל ,םיידוהיה םייחה לע תועידי םיאיבמ
 תוביסה תחא איה■ ,םייללכה םיידוהיה םייחה לש םג אלא
 אלא .תימצע תידוהי תונותעב ןוצרה תופיפרל תומרוגה
 ינא בייח ,ונתברעהב םייביטקיבוא תויהל ונא םישקבמ■ םאש

 ,העפותל תירקיעה אל לבא תפסונ הביס יהוזש ,שיגדהל םג

 וזל ןילופב תידוהיה תונותעה תא הוושמו אב התא םאש
 ידוהיה ץוביקה לש ותוכזל איה האוושהה ,תירבה־תוצרא לש

 .ןילופב■
 .האוושהל ללכ םוקמ ןיאו דוע םייק וניא הז ץוביק לבא

♦ 

 ויתסב ,ינמוד ,הז היהו ,םירהצה רחאל דחא םוי ינרכוז
 ־תונח לש החתפב תובורמ תועש יתנתמה .1918 תנש לש
 הדש-ןיד־תיבב טפושל רזועכ יתרש םש ,ןילבולב םיגותע
 יפל ׳תועש לע תועש יתנתמה .ירטסואה׳ שוביכה אבצ לש
 לש ןושארה ןוילגה אקארקמ עיגהל דמע הז םויבש יתעדיש

 ."קינניזד יבוג"

 !ירכש לע יתאב ,ןכא

 לש וז המיבב ינויחה ךרוצה; רשאתנ ןותעה לש ותעפוהב
 םיניינע לע קבאמל ןוצרה לש ,ידוהיה דובכה לש ,תונויצה
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 ילגו םיבזרמ םימי ואצי אל ןכש ,םידוהיל תויוכזו םיידוהי
 .םהיתולילעבו םנודזב ונייח תא וליערהו ואג תוימשויטגאה

 י "קינניזד יבוג" תונש םירשע תא ןאכ רפסל ילע םולכ
 היה רשפא וליא ןוצרב תאז השוע יתייה

 ידוהיה, סרגנוקה ץינבבש האנ רדחב וישכע בשוי ינירה
 "קראפ לארטינס״ל בורק ,קרוי־ויגבש דודה עבורב ,ימלועה
 העונצה םיצעה־תרדש תוניב תוטטושמ יתובשחמו ,אלפנה
 ךרואל ךשמתמה /׳קראפ לארטנסה" .אקארקב לטיד בוחרבש
 םש ,לטיד בוחרל יחור־יגיעב השענ ,תובוחר םישימח לש
 יתפקע רבכ .הלסיווה ןמ קחרה אל ירוענ ימיב קחשמ!יתייה
 תז בוחר לש וזכרמבש םידוהי םידליל ס״היב ףירצ תא
 לש המש לע ארקנש ,טקשהו ןטקה בוחרה לא סנכנ ינירהו
 -ופזוי ריאמ" תרבחמ ,הבוקש׳זוא הזילא תינלופה תרפוסה

 ללוכה ברה ררוגתה ולוממ;) 7 רפסמ דיל ,הז בוחרב .״ץיב
 לש ןיינבה דמע (!תרדהנ תוישיא — רצינרוק ,אקארק לש
 םילודג ףסכ־ימוכס ףוסאל ונידיב הלעש דע ."קינניזד יבוג"
 תובוכמ לע ,ונלש םופדה־תיב לע הז תומוק־תלת ןיינבל

 ־לעש ןטקי תיבב ספדנ ןותעה היה ,םינסחמה לעו פייטונילה
 וניצרש תייב לבא .הלחתהה התשענ ןאכ .םודארטס בוחר די
 ,ךלהו לדגש שי תניחבב ןותעה ראשנ ,םיצור םידוהיש ךרדב

 התשעו רלטיה לש תחצרמה ודי החלתשנש דע ,חתפתהו לדג
 .הילכ וב

 ,הנומש ךכ־רתאו ,ןותעל םידומע העברא ויה הליחת

 ,העבראו־םירשע םג םימעפו רשע־השש םימעפ ,רשיע־םינש

 ,םירהצ תרודהמ ןכמ רחאל .הזמ רתוי םג — גח יברעבו
 ,השאל ׳רעונל םיפסומ ,םימולצת תיוולב ,םויב םיימעפ

 המב לש םימולצת ינחלוש לע םיחנומ הנה ...עדמל
 תגותב ילא תוכייחמ םהיתויתואו ,"קינניזד יבונ״ה ידומעמ
 דה ול הנענ אלש ,ידוהיה םלועב היעב .דתיה אל ׳ןכא
 "קינניזד יבונ״ה לש רואית ירהו .וגלש "קינניזד יבונ״ב
 ןעמל ידוהיה דעוול ורזע", : 1934 ראוניב :18 ,ישימח םוימ

 "!םכתרזעל עוושמ ידוהיה בוחרב ינועה . .םילטבומה

 לע האב וילעש ארוק־לוק ,ךיקשיסוא לעפמ" ךכ רחאו
 היצילאגב תינויצה תורדתסהה לש הביטוקסכאה םותחה
 — ״תיצראה הדיעוול תוריחבל תודועת וקלח״ ;תיברעמ״*׳
 היצילאגב תינויצה תורדתסהה לש הביטוקסכאה ידיב םותח
 ־שי־ץראב םישדח םיידוהי םילעפמ" ;היזלשבו ,תיברעמה
 2 ,םיקנב 5 ןהיניב■ ,תושדח תוידוהי תורבח 19 :לאר■
 םירצומל ר״חיב ,תוכתמ רוצייל ר״חיב ,חוטיבל תורבח
 םידוהי" ;"הלביותל ביטרפואוקו םיגיראל ר״חיב ,םיימיכ
 רדנלדירפ .ב — תכתמל ר״חיב ודסיי ףרודלסידמ םיינמרג
 .(1933 תנש רחאל שושחל וליחתה הינמרגמ םידוהי)״׳תושו

 םינמממ םינמרג" ;"ימלועה ידוהיה סרגנוקל תונכה" :דועו
 בילטוג ר״ד לש ורמאמ תיצמת ;״ןוויב תימשיטנא הלומעת
 הרובחתה רש ,ץיבקטוב תא ףיקתמ אוה ובש ,"טנייה״ב
 םיריית דגנכ לוריטב תוימשיטנא לע הרצק המישר ;ןילופב
 התדמע" :איה ותרתוכש רמאמ —!דואמ ןיינעמ — ,םידוהי
 :ףוס־ףוסו ,"םיימשיטנא דגנכ הינמור תלשממ לש הפיקתה

 ¬ראה ונתורדתסה לש הגלפמה תצעומ תבישימ ןובשחו ןיד

 אשנש ,רטפלס .ל הביטוקסכאה ר״וי הבישיה תא חתפ .תיצ
 ןכמ רחאל .חכשנ־אלה ןיקצומ .מ ר״דל דפסה םואנ
 לעפמ ,בורוזולרא לעפמ לע רטפלס לש ותאצרה האבוה
 היציטפה לעפמ ,תוליהקה תוצעומל תוריחבה ,ןיקשיסוא
 לש תימלועה תודחאתהה תויעב ,ירוטאדנמה ןוטלשל
 תוגלפמה ןיב תוילאגופירטנצה תומגמהו םייללכה םינויצה

 .תיללכה תונויצל ןסחיב תוינויצה

 דחא דומעב אמויד יניינע■ לש בחיורל־ךתח םכינפל יריד
 ותואב! .ולוכ ותוא וניצימ אל ןיידעו ,"קינניזד יבונ״ה לש

 ,הגלפמה תצעומב חוכיווה לע ןובשחו־ןיד םג אבומ דומע

 ונאישנ ,רגיינ םייח ,לקנש■ ר״ד רובידה תושר תא ולטנ הבש
 ר״ד ׳ןמרמיצ אדוי ר״ד ,דלפנזיו רוטקריד ,ןוחט עשוהי ר״ד
 םניא רבכ םלוכ) ץאפש רני׳זגיא ,ףיש ונידידי ,קידנטש
 ר״ד ,* םולבדלפ ר״ד :םייחל ולדביי םישנא המכו ,(םייחב
 ר״ד ,ןייטשנרוא ר״ד ,טכה ר״ד ,ץיטשינירג ר״ד ,טמאכ

 .וללה םירוטה בתוכו ןייטשלקניפ רוטקריד ,אנהכ

 ,תובישיה־םלוא תא האור...ו יניע תא םצוע יננה
 ...יחה תובישיה־םלוא

 יבונ״ל ול ויה תוירופה ומויק תונש םירשע ךשמב
 תבוטל ורבחיש םה םייואר .םיכרוע המכו המכ "קינניזד
 ־ ל ק ר ב םלהליו ר״ד :ינחורה ןכותה■ יאשונ ויה םה ירהש
 םינש המכו המכו ןותעה לש ודוסיי תישארב רמא ה
 וללה ת ו ג ו ר ב ז ה בתוכ אב וירחאל ,ןכמ רחאל
 רמאהלקרב םלהל׳יו ר״ד בושו ,םינש המכ ךשמב אוה ףאו
 ,שי ט ס אי לא ר״ד וירחאלו ,וצקב אלש רטפנש דע
 רטפנו םילשוריב םיטפשמה דרשמב דיקפ הנורחאל היהש ימ
 ןותעה תלהנה התנימ אל בוש וירחא .1956 תנש לש ביבאב
 ¬חאה ומויק תפוקתב לעופב ךרוע םלואו ,ימשר ישאר ךרוע

 היה ,רלטיה ידי־לע לסחתנש דע רמולכ ,ןותעה לש הנור
 .רזאל דוד ר״ד

 ¬שלו המוק־רועיש לעב ,חורה־שיא היה רמאהלקרב ר״ד
 ."הירומ" ריהזמה ינויצה תעה־בתכ לש היחה־חורה רבע

 היה אל .םימ־ןיעמכ ךז ,יעבטו טושפ היה ינלופה ונונגס
 אוה .תענכשמ הרוצבו תולקב בתכ .לופלפה ןמ םולכ וב■

 -םחול ,ןכא .תוימשיטנאב קבאמה — דחוימ םוחתב רדגתה

 תינויצ הבישי יתלהינשפ דחא םוי .הז קבאמב היה ןמוא
 היה לוכי אל רמאהלקרב ר״דש דחוימ חילש ינעידוה ,תחא
 התע ינא האור יחור יניעב .ותלחמ םע קבאמב רתוי דומעל
 .תודקויה■ ויניע תאו תצקמב החוחשהו ההובגה ותמוק תא

 שידיא תורפסב יקבו חור־הפי היה שיט סאילא ר״ד
 םייתרוקיבה ולש םינוטילפה ויה ךכיפל .תירבע תורפסבו

 .דחוימה ומוחת םיקימעמהו

 ,"בירעמ■" לש• רבח־ךרוע םויה שמשמ רזאל דוד ר״ד
 .לארשיב יראלופופה ברעה־ןותע

 ומויק תונשי םירשעב "קינניזד יבונ״ה לש תכרעמה ישנא

 .תכרעמה — .ביבא־לתב ז״סשת ןוושחרמב רטפנ םייתניב •
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 ,עדמ־ישנאו םיאנותע ,םיטסיצילבופ לש תנווגמ הירלאג ויה

 ילעב םישנא הלא ויה .םיינמז םהמו םיעובק םידבוע םהמ

 .ןאב וניוצי םהמ םידחאו ,ןורשכו חור־ראש

 היה אוה .ןוהט עשוהי ר״ד דמע ןותעה יפתתשמ שארב
 ¬קב הלעמה. שיאו ןותעה לש רתויב בושחה ינידמה םרוגה

 םימ .ומע םימיכסמ ויה בורה יפ־ לע .יטילופה ונוויכ תעיב

 ,דחא רמאמ ןאכ ריכזהל ינא שקבמ םיריהזמה וירמאמ

 .ןילופ לכבש תוינידמהו תונותעה םלועב קזח םשור השעש

 ...יקסדוסליפ לאשראמה לש ותומ םויב רמאמה■ הז היה

 דימת ,דתיה תובצע .ןטסינוטיליפה רפנאק השמ ר״ד ירהו
 .ול׳צ־רוניכה תניגגכ ותביתכ ךרדו ,וינפ לע הכוסנ

 .סאיצאו יוניכב םתחש ׳ןילבולמ ןורבגייש יאלוקימ ירהו

 זילע היה רפנאקב אלש .םיללובתמ לש החפשממ ואצומ
 תא האור יתייה ןותעה ךרוע רותב יתנהיכש העשב .דימת
 ¬מה ותמסיסו תובייחמ וינפ ,תכרעמל רקובב אב ןורבנייש

 וללכנש ,סקנפ ול היה ."ןאמור םניא םייחה" :ויפב תמסרופ

 דגנכ הינוריאבו ,םלועבש םירפוסה ילודגמ םיטאטיצ וב

 תא םויה ןווכל ילע טאטיצ הזיא יפלכ" :לאוש היה ומצע

 ¬דב םיבותכ וירבד ויה תובורק םימעפל םנמאו ״? רמאמה

 ¬למה ןמזב ,ןודנולמ ול יתחלש םימיל .םיטאטיצ לש םיסופ

 םיינלופה םיניצקה לש םייובשה־הנהמל תוירגיס ,המח

 .הינמרגב

 ¬לכה רודמה ךרוע תדבורמ םינש שמיש ןמדייז ונב ר״ד

 וירמאמל .יארחאו ןותמ םדא היה .דואמ דבוכמ רודמ ,ילכ

 .םיקוחר םיידוהי־אל םיגוחב םג דה הנענ הלכלכ יניינעב

 ןח ;רנזור דלופאיל םג היה ונלש תכרעמב תרהוז תומד
 םדא .םידוהיה ייחמ ולש עגרה־ימוליצ לע ךוסנ היה בר

 .וירמאמב םג הפקתשנ ותוגיתמו רפפ לאפר היה דאמ ןותמ■

 םייוסמ ןמז .תובשחמל וררוע לבא ,ןבומכ ,וביהלה אל םה

 בותכל הברהש ,גרבנלא דנומגיז תכרעמה ירבח םע הנמנ

 תנידמב ןכמ רחאלו ׳זדולב הסונמ הרומכ וכרד תא השעו

 ,דניורפ רמ היה ץינעמ םדא .םויה בשוי אוה הבש ,לארשי

 אל .בוט יאנותעו הלמה לש התועמשמ בטימב■ ןויצ־םלוח
 תינויצה ותוחילש ובלבו הצרא הלע אוהו םיבורמ םימי ואצי

 .האושב ופסנ ןמדייזו רפפ ׳רנזור ►הרוהטה

 ירזועמ ויה ,םלועב ןיטינומ םהל ואציש םישנא ינש

 ¬למב ךינח היה םהמ דחאה■ ."קינניזד יבונ׳״ד לש תכרעמה

 אל .תונושארה ויתועיספ תא עספ ונלצאו ,תונותעה תוכ

 יתורפסה ונורשכ לדוג לכ תא הליג אוהו םיבורמ םימי ואצי

 ,תינניח השא — ומא .ידמל םירעוס ויה וייח .ויתויטנו

 םיתעל .םהינש תא הפי יתרכה .רתויב עונצ םדא ויבאו

 תונשב הילגנאבו דנאלטוקסב ומע שגפנ יתייה תובורק

 ןילאטס תויעבב ךמסומה רפוסכ אוה קזחומ םויה .המחלמה

 (קאזיא) קחצי :ומש .היסור יניינעב החמומ ,יקצורטו

 .רשטיוד

 יניינעב "קינניזד יבוג״ל תובתכ ןודנולמ חלוש היה ינשה
 אוה אלה ,תילגנאה תוברתהו ילבמיווב ןוידטציאה ,טרופס

 הלודגה הינטירב לש ימשרה הגיצנ ,טכאפרטואל שריה ריס

 לש הטיסרבינואב רוסיפורפ ,גאהבש ימואלניבה ןידה־תיבב

 הכלמה התלעמ דוה לש םיריבאה״רדסימ רבחו שזדירבמק
 .תבזילא

 תא רישעה ,רבכ אל הז רטפנש ,ךבילרק לאירזע ר״ד
 .דרפסמ םיריעסמה ויבתכמב ןותעה

 היה ,סיראפב ,םיבושחה םלועה יזכרממ דחאב הסונמ בתכ
 "לאנרושז־ןגראמ־גאט״ה לש ךרוע־רבח ,ןירפלא ןרהא

 .קרוי־וינב

 .הידפולקיצניא תניחבב היה סזימ (שואיתמ׳)והיתתמ ר״ד

 לע תוסמ — ״קינניזד יבוג,׳ב וקלח .אלפומ ןורכז לעב
 .םיכרועל לבס לש רוקמ — ולש דיה־בתכו ,תוימשיטנאה

 ,ןו׳תעה יבתכמ ויהש םירבח השולש ןאכ ריכזהל ינא שקבמו

 ¬כתשמ םהו הרופאה םתדובע תא םישועש םירזועה םתואמ

 דירפגיז : ךכ לכ תינויח םתדובעש יפ־לע־ףא ,םיכלוהו םיח

 ¬חוצמה ודי־בתככ ןופצמ לעב בתכו דואמ ןקייד םדא ,םחמ

 ןותעה לש יאנותע םויה) ליעפהו ינריעה לאטסור .ע ,חצ
 ביבחה ,ןורשכה לעב םאזרוהג ןאמתו ,(ביבא־לתב ינלופה

 .םייחב וניא רבכ .וידגנתמ לע םג דבוכמהו■ זילעה ,דואמ

 ,םימוחתה לכב םירפוס לש הנחמ ןותעל ול ויה דועו

 :רבד לש ורוציק .םירצונ םג םהמו ,טאניסלו םייסל םיריצ

 .ןיינעמו ןווגמ ןותע היה "קיעיזד יבוג"

 םירשע לש ןמז־קרפ לע בותכל םדא לש וחוכב שי המכ
 ינוצרב ,הברה בותכל רשפא־יאש■ ןוויכ לבא .טעמ אל ך הנש

 תודבוע שולש ןויכראה ןמ הלעמש ימכ ינורכזמ תולעהל

 :ןותעה לש םיתחתחה-ךרד תא תונייצמה ,דבלב

 תטיש םע קבאיהל "קינניזד יבונ״ה לע לטוה רמ קבאמ

 ןותעה דצמ תידוהיה היסולפואה לכ דגנכ תוינודזה■ תולילעה

 לש יטרפה ולעפמ היהש ,"ינניזדזצ ריירוק" העפשהה־בר
 יפלכ האנש ילג טלפ הז ןותע .יקסבורבמוד ןאיראמ ןודאה■

 יפכו .1924—1919 תונשב רקיעבו ,תידוהיה היסולכואה
 םירמומ םג הז ןותע לש וידבוע רבח ןיב ויה םיתעל הרקיש

 .םידוהי

 ןיינב לע הלילב הלטוהש ,הצצפה איה היינש הדבועו

 ינררוע תוצחל ךומס :ינרכוז .1922 תנשב ״קינניזד יבונ״ה

 ¬עמל דימ אובאש שקיב וב רבידש לוקה .ןופלטה לוצלצ

 .ןותעה לש ישאר ךרוע דיקפתב יתשמיש העש התוא .תכר

 דגנל יתיאר הנהו .ידמל הקוחר ךרדה .דתיה תכרעמל יתיבמ
 ¬חל הסורה: התיהש ,ונניינב לש תישילשה המוקה תא יניע

 ,יתבשייתה .ןתדובעב וכישמה פייטונילה תונוכמ לבא ,ןיטול

 רמאמ יתבתכו סופדה־תיב לש תיווז־ןרקב רחש םע ,אופיא

 תינבתב ןותעה אצי םוי ותוא .ערואמה לע רצקו שדח ישאר

 וליפא הקספ אל הרידסה ותעפוה לבא ,ליגרה ןמ הנטק

 .דחא םויל

 לבא ,הצצפה תא ליטה ימ תעדל ונדיב הלע אל■ םלועל

 ,םייטסישאפה םיינלופה םיגוחב השעמה לש ורוקמש ונעדי

 יבונ״ב םינוטיליפה םוסרפ רבד איה תישילשה הדבועהו

 המישרה תא .םירמומה לש הירלאגה :תרתוכה תחת ״קינניזד
 לאפר ר״ד לש וחבשלו ׳תידוהיה הליהקה■ ידימ ונלביק
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 .םוסרפל ונל הרסמש אוהש ,םיעטהל ינא הצור ואדנאל

 אל םייטפשומ םימעטמ םגו ,ךכ לשב ול ומרגנ תורצ הברה
 וז .רתיהש אלא ,המישרב ךישמהל ןכמ רחאל היה לוכי
 םילודג .םירמומ ה לע ונא ונלטהש ,ונלש הצצפ ה
 -יליפה .רחא דצמ חורה־תרוקו ,דחא דצמ■ ,סעכהו םעזה ויה
 ילעבו םידגוב ,םיקירע תואמ לעמ הווסמה תא וריסה םינוט
 ופיסוה םהמ הברה .ונלש הרבחה ישנא ןיבמ שלחה יפואה
 עדי אל שיאו ,תוכשוממ םינש םידוהיה ןיב םידוהיכ תבשל

 .הינאה ןמ םיטלמנה םירבכעכ הרצ תעב וחרב םהש

 ,ןמז־קרפ ותואמ דחא רמאמ• ריכזהל ימצעל ינא השחמו

 יל םרג הז רמאמ ."קינניזד יבונ״ה ךרוע יתשמיש ובש
 דע ויתחבש אל .תינונגסו תינידמ הניחבמ םילודג םיישק
 ןושאר םויב ףיטה הלודגה תינאקינימודה הייסנכב .םויה
 הרבחהש תוישיא רמולכ ,ומצעבו ודובכב ףושיביכראה דחא
 םדא ךיסנה ,ןכא ,דובכה תאריב וילא הסחייתה• תינלופה
 ונילא ועיגה הגהו .םוי־םוי ייחמ תומד היה אל אהיפאס
 ־רש ,םינידע םירבד ותשרדב עימשה ףושיביכראהש ,תועידי
 ויה םינידע םיזמרה .םהב םילפוקמ ויה םיימשויטנא םיזמ
 רבדה היה םהל העדונש העפשהה תניחבמ .םירורב לבא
 הלודג ןכש ׳םיימשיטנא בוחר־ירמאמ תורשעמ המכ יפ עורג
 ,אופיא ,יתטלחה .אהיפאס םדא ךיסנה לש הטירוטואה, .דתיה

 הפיקתו הנידע איה ףא אהתש ,הבושת וז הפטה לע בישהל
 ילע לטוהש רתויב םישקה םיאשונה דחא הז היה .תחאכ
 קחשמכ ןכוסמ רבדה היה ןמז ותוא .תיאנותעה יתלועפ ךרדב
 ויתחלש ןכמ רחאלו ויתספדה ,רמאמה תא יתבתכ .שאב
 ,ינא עדויש אלא ,הקיתש לש ךרדב, רחב הלה .ףושיביכראל

 אל וזש הדימב — תימשרה תינלופה להקה־תעדבש ,ןבומכ
 ,דתיה .יבויח דה רמאמל היה — האנש ישגר ונל השחר

 םידוהי םג ויהש וילאמ ןבומה רבדו ,הלקה תשגרה ונל
 .המלשה לש ךרדב ונרחב וליא היה בוט יכ ויה םירובסש

 ?7 הבוקש׳זוא בוחרבש ןיינבב התע השעג המ
♦ 

 לש הנואטב "קינניזד יבונ״ה היה אל תימשר הניחבמ
 שמיש אוה תימשר־אל הניחבמ לבא ,תיצראה ונתורדתסה
 אוה .תינויצה העונתה לכ תאו תידוהיה היסולכואה לכ תא
 תישפחה ןילופב דסונש ,ןושארה ימויה ידוהיה ןותעה היה
 "הליווכ,/ ןיתע לש םרות אב ןכמ רחאל .תינלופה ןושלב

 םשב ארקנ הליחת) השראווב "דנולגשפ שאנ״ו ביובלב
 "דנולגשפ שאנ״ה לש תינידמה ותעפשהש ,ןבומ .(רחא
 םיימויה םיגותעה לש וזמ רתוי הלודג .דתיה הריבה־ןותעב
 םתוכיא רבדב ."הליווכ" וא "קינניזד יבוג," היצגיבורפבש
 ,תועד־יקוליח ויה םינותעה תשולש לש תיאנותעה םתמרו

 ."הריבה ןותע" ףכה תא עירכה, דימת אל לבא

 ¬ות םה ףא ויה ותובחרתהו "קיגניזד יבונ״ה לש ולודיג

 ינא שקבמ .ןותעה תלהנמ לש תינוגראה התוליעימ האצ
 ינאש הדימב ,וז הלהנמ ישנא לש םהיתומש תא ריכזהל ןאכ
 לאומש ר״ד הלהנמה שארב דמע הברה םינש .ץידע םרכוז
 ךותעה לש םייפסכה ויניינע תא להינש ,דביקסבייל (לאומס)

 ¬סכה תוינידמהו הלהנמה לש ימוי־םויה לופיטה .ןותמ־ןותמ

 דנומגיז לש וידיב םינותנ ויה הנש םירשע ךשמב הלש תיפ
 חורהו ,לארשי תנידמב םויה בשויה ,ץרמה לעב דלאווכוה

 .ןייטשפליה םייח ר״ד היה הלהנמה לכ לש היחה
 ¬שמש םושמ ,םיידוהי םיגותע םירגסנ תורידנ םיתעל אל

 יבוג״ה וליאו ,תינחורה םתמר דגנכ לוקש וניא יפסכה םק
 לש ןבכרהב .וללה תודוסיה ינש תא ןזאל עדי "קיגניזד
 ¬יהנמ וללכנ ןותעה לש םילהנמה־תצעומו חוקיפה־תצעומ

 ר״ד ,םולבדלפ ןועמש ר״דב המוק־רועיש ילעב םיינויצ םיג
 סוכרמ ר״ד ,קיטפאהראוו לאומש ר״ד ,ןייטשפליה םייח
 ,ךברטיול סכאמכ ישעמ־ילכלכ שוח ילעב םישנאו ,לגיפש

 ןכו ׳רדנלוה לימאו םארקנייל דראנרב ,ןמרמיצ אדוי ר״ד
 ןועמש ר״ד ,ןמאנה םסאי השמ ר״דכ םירחא םירוסמ םינויצ

 .דועו ןמסטוג

 ־ובש־וד ינש םג תועיבקב ואצי ונלש תנונידמב םלואו
 בונראטב ספדנש ,תינלופה ןושלב היה םהמ דחא .םינוע
 לכשהב התשענ ותכירע ."יקסבודי׳ז קינדוגיט" םשב ארקנו
 עפושמ םדא ,טמאכ םהרבא ר״ד היה וכרועו .תעדבו
 דחייתנ ןותעה לש ורקיעש ,ןבומ .דימת רעסנו תועידיב
 ¬מאמ םג וב ורסח אל לבא ,הפוג בונראטב םיידוהיה םייחל

 ¬פו םייתרוקיב םירמאמ ,םייללכ־םיידוהי םיאשונ לע םיר
 .םמעשמ היה אל ןותעה ,םוקמ לכמ .םיינצקוע םימע

 תינמרגה ןושלב ספדנש ןועובשל היה ןיטולחל רחא יפוא
 אוה םגש יפ־לע־ףא ,היזלש ,(ץילייב) הקסליב האנה ריעב
 ׳זניא וטלב ולש תכרעמה ישנא ןיבמ .םומעשב הקל אל
 להנרטש ר״דו ,העונת ולוכ היהש רכיילב דגיא ,רלסכו
 יניצר היה ןועובשה .םירקבל תושדח תונויער דילומ היהש

 .תויגולואידיא תורמוי לעבו

 ¬ובשה ינשו "קינניזד יבונ״ה ,וללה םינואטבה תשולש

 תונותעה — ךכ רמול ןתינ םא — ויה ,םירחאה םינוע
 שיש םוקמבו ,תיצראה תינויצה תורדתסהה לש תיתלשממה

 -ומיד םיאנתב טרפבו ,היציזופוא םג ,ןבומכ ,שי הלשממ

 ¬חאה הפוקתב ינמיה ףגאה:ןמ ,אופיא ,ץצ .ונלשכ םייטארק

 ,רשאנ" םשב יטסינויזיביר ןועובש יתונורכז־קרפ לש הנור

 בתכ םויח) ןיבור בקעי לש ותכירעב ,(ונתמיב) "הנובירט
 הפקתה־ירמאמ ןותעה ךסח אל ליגרכו ,(קרוי־וינב "רקובה"

 ,דתיה אל וז לש הכרד ןכש ,"תיתלשממה תוגותעה", לע
 ןועובש אקארקב םקוה 1939 תנשבו .תקפסמ הדימב תינמי
 ידיב ךרענו "םיפוצ" םשב ארקנש ,תינלופב אוה ףא ,יגש
 םויה) ץיטש ןמלק ר״ד ,ןויסנ־ילעב םיליכשמ ינש
 היהש ,הז ןועובש .ףלוו ןיבור ר״דו (קרוי־וינב
 ¬ממ" דגנכ הפקתה־ירמאמ ךסח אל אוה ףא ,דואמ ינדיע

 ,רתיהש יפל ׳ןמז ותואב תינויצה תורדתסהה לש "התלש
 ־ףא ונתונותע םלוע :רבד לש ורוציק .ידמ תוחפ תילאמש

 .רבד רסח אל היה ןטקש יפ״לע
 קחרממ תאזה תונותעה תא רוחאל םירקוס ונאשכ ,םויה
 ,ונילע ואבש תוערואמל האוושהבו ךכ לכ תובורמ םינש לש
 םלואו .ךכ לכ םיטועפ הלא םישק םיקבאמ ונל םיארנ
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 לש הלאש שממ וז .דתיה ,העש התוא — ןכ ,העש התוא
 םיארוק םיטסימיטפוא .תורירמ הוולמ היה קבאמהו ,םייח

 !ךכ אהי ול ."םינווגמ םייח" הז בצמל
 לש ינלופה ןוחריה תא םג ריכזהל ינא שקבמ ןאפו
 ינמוד — םינש המכ ךשמב אקארקב רואל אציש ,״דנוב״ה
 הז ןוחרי .(ברק) "הקלאו" ומשו — 1927—1924 תונשב

 .ינויצ־יטנאה ויפוא תא תיעדמ ךרדב ססבל הצר
 ¬ות ריכזהל יוארה ןמ אהי יתראיתש וז הנומתל ביבסמ

 ןגב ,ןכא .תיל״ומה ונתוליעפו ונתונותע לש תוינמז תועפ
 .םימי תוכיראל וכז אלש םיחרפ םג וצצ ונלש תונותעה

 תנש םדוק בר ןמז הסינ וללה תונורכזה בתוכ :לשמ ךרד
 עונצ היה הז ןוחרי ."םיפוצ" םשב ןוחרי םג איצוהל 1938
 תונשב .םיפסכב רוסחמ תמחמ דואמ רצק ומויק ןמזו דואמ
 שמישש ,תע־בתכ וללה תונורכזה בתוכ איצוה 1935—1931
 םינויצה לש תימלועה תודחאתהה לש היתונויערל ןואטב
 תעיבתכ לש ומש .אקארקב היה הבשומ םוקמש ,םייללכה
 יואר ןכו .רבדמב ארוק לוקכ ולוקו ,(האירק) "ףור" — הז

 רעונה" תורדתסה ידי־לע רואל אציש ,תעיבתכ ריכזהל
 תולאשב ,ןבומכ ,"ינכפהמ" לבא עונצ אוה ףאו ,"ירבעה
 ושדקוהש תורבוח המכו המכ םג ינורכזמ ומלענ אל .רעונה
 ¬מה הניינעש תחא תרבוח ןהיניבו ,תונוש תוינויצ תויעבל

 רקיע לבא .1932 תנשב רואל האציו ןויצ־תביח תונש םיש
 לש ויתוסמ ץבוק קפס אלל היה וז תול״ומ לש התוליעפ
 ,"תינויצה היגולואידיאה לע תוסמ" םשב ןוחט עשוהי ר״ד

 ןוהט ר״ד לש םיששה ולבויל רואל האיצוה ונתורדתסהש
 .1936 תנשב

 ,ןכא י תירבע תונותע רבדב המו :ארוקה לאשי יאדו
 ,תירבעה םוחתב תיל״ומה תוליעפה תא ןאכ ןייצל ידיב ןיא

 ןויצנב :תומש השולש ןייצל ינא הצור ללכ־ךרדב לבא
 םוחתב ןושארה * יקסבוקלוו חבשו הטאר השמ ,טרופאפאר

 ¬בע דומיל־ירפס ירבחמכ םינורחאהו ,םייפוסוליפה םינויעה
 הטאר לש דומילה רפס .הז םוחתב שממ םיצולח ,םייר
 םימסרופמה דומילה־יבתכמו ,תוצרא המכו המכב ץופנ היה
 ¬רמ דומיל ,השדח דומיל־תטיש תניחבב ויה יקסבוקלוו לש

 םילעהל הצור ינא ןיאו .הרומה תאמ הרשי הרזע אלב ,קוח
 .מ .ש ידיב ךרענש ,"הפצמה" ןועובשה תא םג ינתכזמ

 ןמז־קרפבש יפ־לע־ףא ,ןאכ ינא וריכזמ .אקארקב ראזאל
 דסונ הז ןועובש־וד .דבלב רצק ןמז אלא אצי אל ןד ינא ובש
 המחלמה תונשב ןכמ רחאל .1915 דע םייקתנו 1904 תנשב
 תנשב ןיטולחל רגסנש דע רואל אצי בושו ותעפוה הקספ

1922. 

 תא וילע דחיינש יואר ןילופב תירבעה תונותעה ןיינע
 ססבל היה רשפא־יא 1939—1919 תונש ךשמב .רובידה
 םאו ,רצק ןמז האצי "הריפצה" .ןילופב ימוי ירבע ןותע
 היה אל ,תוטישפב .ןמז־יקרפ ינשב — ינעטמ וניא ינורכז
 היה םעה ןושלב תידוהיה תונותעה לש החוכ .ץתעל םויק
 ,ירבע םיארוק גוח אוצמל ימוי ירבע ןותעל היה השקו ,לודג
 ¬בעה ןושלהו םיבר תלחנ התיה תירבעה תעידיש יפ־לע־ףא

 רסוח לש וז העפות .הכלהו החתפתה רעונה ינב ברקב תיר
 ןאכ שקבמ ינניא םגו ונל תנבומ הניא ימוי ירבע ןותע

 .ינממ םיאיקבל הז ץינע ינא חינמ .הריהבהל
 המכב טטרשל הסנא אל םא המלש הנומתה היהת אל
 ¬ופה תונותעה לא תידוהיה ונתונותע לש הסחי תא םיווק

 עבר תלעב ,אקארקב תינלופה תונותעה .אקארקב תינל
 םוקמ לכמ ,הדיחא .דתיה אל התמר ,בוריקב םיבשות ןוילימ
 ןואטב ,(ןמזה)"סא׳צ" ןוגכ םיימוי םינותע .רכינ היה המשור
 הנואטב ,(השדחה המרופירה)"המרופיר הבונ״הו ,םינרמשה
 ההובג המר ילעב םינותע ויה ,תיטארקומידה הגלפמה לש
 ידיב ךרענ "םא׳צ״ה .יפוריא הדימ־הנקב םתוא דומנ וליפא
 םילועמה ונמנ ןותעה ידבוע םעו ,קהבומ יאנותע ,הדפוב
 תידוהיה הלאשל וסחי .תינלופה הרבחה לש חורה־ישנאבש
 ־וטסירא תוימשיטנא ףוריצב ימשוליפ־יטארקוטסירא היה
 תורידנ םיתעל אל לבא ,הבוט הלמ עימשה םימעפ .תיטארק
 םיניינעה לכב היה יאמצע ,ןפוא לכב .רקודו ץקוע םג היה
 הריגהב ךומתל תונויצה לש התמגמ .תיתוברת הרוצב גהנו
 .תיתודידי המיענ סופתל "סא׳צ״ה תא םג הררוע תידוהיה
 רפוסו יתימא טארקומיד ידיב ךרענ "המרוסיר הבונ" ןותעה
 אוה .יקסבוקאר יטנאטסנוק — הבורמ תובישח ול העדונש
 ואובב וחורב ץימא !יסופיט ינלופ טארקומיד היה
 תונקסמ ויחותינמ קיסהל אב; אוהשכ בל־גומו תויעב חתנל
 לש וינמיסש תידוהיה היעבל דחוימה וסחי ןאכמ .תוישעמ
 בירב אובלמ ששחו תוימשיטנאב המחלמל הייטנ ויה הז סחי

 םע םיבהא ןמזל ןמזמ תונתהל הייטנ ,ימשיטנאה ףגאה םע
 העבצהה םדוק תוקד שמח לע רתי אל לבא ,םזילאיצוסה
 לש ויארוק גוח .תיטסילאיצוסה תינלופה הגלפמה תבוטל
 ¬רוק םג לבא ,םיבורמ ויה םידוהיה ןיב "המרופיר הבונ״ה

 םידוהי ויה .םיטעומ ויה אל "םא׳צ״ה לש םידוהיה ויא
 .םתוא ןדעל ידכ "סא׳צ״ב האירקה חוכב שיש ,ונימאהש

 "סא׳צ״ה םע תואריהל תידוהיה הרבחה ינוניגמ הז היהו

 .דיב

 הנושארה הפוקתב רבכ תאצל הקספ "המרופיר הבונ״ה
 ־ינמיסמ היה הז רבד ףאו ,תשדוחמה ןילופ תואמצע לש
 ¬בו אקארקב תיחרזאה היטארקומידה לש התשלוחל רכיהה

 ־אר יטנאטסנוקש ,רבדה םג ינייפואש רשפאו .ללכב ןילופ
 "יננידדוצ ריירוק״ל רבע ,ןותעה לש ןושארה וכרוע ,יקסבוק

 יקסבוקארש יפ־לע־ףא ,םיישארה וירזועמ דחאכ ימשיטנאה
 ,הז קוש־ןותע לש ימשיטנאה וקה םע ההדזה אל יאדווב

 .הבורמ העפשה ול העדונש
 ןואטב ,ןבומכ ,היה תיטסילאיצוסה תינלופה הגלפמל ףא
 רתוי הנטק .דתיה ותינבת .(המידק) "דושפאנ" ומשו הלשמ
 דימעמה ןותע .האנ הרוצב ךרענ אוה לבא ,"םא׳צ״ה לשמ
 ¬ואה ,איהש יפל ,ומצעל ןורתי ךכב הנוק היציזופואב ומצע

 היה הז ןותע לש ישארה וכרוע .תנברדמו תררועמ ,היציזופ
 םדא !רקה לימא םשב רמומ ידוהי תובורמ םינש ךשמב
 ידוהי לש הרדש־טוחו תוינריע םיגיע לעבו המוק־ךומנ
 "םא׳צ״ה לש םתמרל העיגה אל הז ןותע לש ותמר .רמומ
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 ¬למב אטבתה םיידוהיה םיניינעל וסחי ."המרופיר הבונ״הו

 אלא תוימשיטנא וז התיה אל (תידוהיה תונגרוביב המח
 ןכש ,תונויצב ,ןבומב ,םחל ןותעה .יטסילאיצוס םזיכטאק
 ¬פמה התיה םנמאו .תקדצומ התיה דבלב תינלופה• תוימואלה

 תמחולו החור־ךלהב תימואל תיטסילאיצוסה תינלופה הגל
 ינועל ןגמ היה "דושפאנ״הש םימעפ .ןילופ לש התואמצעל
 ־ופב םחלו "דנוב״ב ךמת ,תידוהיה תונגרובה דגנכ ידוהיה
 אל "דנוב״ה לש תויבויחה ויתושירדב םג םלואו ,ןויצ־ילע
 הימונוטוא תטיש קרפה■ לע הדמעשכ .האלמ הכימת ךמת
 ,םוקמ לכמ .םימ ויפ תא ןותעה אלימ ,םידוהיל תימואל

 ברקב רקיעבו ,תטעומ .דתיה אל תידוהיה הרבחב ותעפשה
 .תיממעה היצנגילטניאה

 ¬נעל םסחיש ,םיינלופה םינותעה תמישר תמייתסמ ךכב

 ןיב םתונמל רשפאו ,אוהש דיא לבסנ היה םיידוהיה םיניי
 םינותעה לא הנפנ וישכע .תחא ןיעב םירוויעה םינותעה■

 .השולש ריכזא הלא ןיבמ םגו ,שממ םירוויעה

 ־הו ימשיטנאה טנואטב ,"ץיניוג״ה רואל אצי ךשוממ ןמז
 ־עה היה תיקדנאה היפוסוליפה חורב .םיקדנאה לש ינפקות
 תיקדנאה הגלפמהש ןוויכ לבא .ללכב םידוהיה דגנכ ןווכמ ןות
 "ץינוג״ה היה סונא ,הכרוצ־יד הקזח התיה אל אקארקב

 ¬תהב וידומע תא אלימש ןותע הז היה .ותעפוה תא ןכסל

 .םידוהיה דגנכ תוסג תופק

 ,רתוי יניצר ףקיה לעבו תרוסמ לעב ,ינש ימשיטנא ןותע

 םולג" תיטארקומידה תירצונה הגלפמה לש הנותע היה
 ¬ישו ינוציקה םזילאקירלקה תא גצייש ,(םעה לוק)"ודוראנ

 רופאהו בוצעה ףושיביכראה ןומראל ימשר־יתלב ןואטב שמ
 ¬מה תינאקסיצנארפה הייסנכה דיל ,הנאקשיצנארפ בוחרבש

 ־בשו תומסרופמה "תויצאטנאלפ״ל םוקמ בוריקבו תמסרופ
 יטוח וחתמנ ונממו ,ףושיביכראה טלש הז ןומראב .אקארק
 םולג" ןותעה ."תלוזה תבהא" םשב תיתדה תוימשיטנאה
 גהנמ גהנ לבא ,קרשו לחכ אלל ימשיטנא היה "ודוראנ
 — ומשב אורקל אהי יוארה ןמש ינרובס — וכרוע .םיעושי

 (םירכיא תחפשממ ואצומ) רכיאכ שקיע ,קישאיתאמ היה

 ןמ רטפיהל ,ןבומכ ,שקיב אוה .תובורמ תועידי לעבי לבא
 ."םולש" לש ךרדב אלא ,הלילח החיצר יכרדב אל ,םידוהיה

 .ינייפוא יעושי וק הזי היה

 ריירוק ינאבורטסוליא״ה היה הז ןיממ ישילש ימוי ןותע
 רבעשל ,יקסבורכמוד ןאיראמ — ישארה וכרוע .״ינניזדוצ
 ¬תנ ןמזל ןמזמ■ .ירוענב יתדמל הב היסנמיגב ךומנ הרומ

 םעפו ,קמוצמו חוחש אוהשכ קרוי־וינב יוודורבב ןאכ וב יתלק
 (.דיהש תומכ ויפואב ראשנ הז ןקז .החיש ומע יתפטח ףא

 ־עש םשורה .הרצ תעב וליפאו ,ללכ םינתשמ םניא תוירבה
 .דואמ השק היה ,אקארק ינב ידירש ,ונילע ריאשה הז ןות

 ,הלופוליו בוחרו םסרופמה הנלסיווראטס תובוחרה תליחתב
 תיצראה תינויצה תורדתסהה םלוא הנ ורחאל אצמנ וב םוקמ
 תיטוג הייסנכל הנפ ופוינש ץינב ססונתה ,שממ ריעה זכרמב
 "דואמ עונצ" היה הז ןיינב לש ומש .היראמ םש לע האגו

 יבונ״מ ץוח ,דיחיה ימויה ןותעה הז היהו ,תונותעה לכיה —
 אלש לבא .וירודיס לכ לע ולשמ ןיינב ול היהש "קינניזד
 ותלהגמו ןילופ לכב ץופנ ןותעה היה "קינניזד יבונ״כ
 ,תפעוסמו הפינע הל הצוחמו הנידמב ויבתכ תשרו הלועמ

 .הריבה השראו לש קושה תונותע םע תורחתהב דמע וליפאו

 התיה הלעמל ורכזנש םיינלופה םיימויה םינותעה תשולשל
 םיינשל ןידה אוהו ,תינידמ תינכת ,תמיוסמ היגולואידיא
 םידוהיה תערל .רתיהש המכ לכ וז היגולואידיא .םירחאה
 ריירוק״ה םלואו .תינידמה תינלופה הבשחמה לש קלח התייה
 ¬קנוינוק ,רחסמ ,החלצה אלא ויה אל וינייעמ לכ "ינניזדוצ

 תאו הרוטקנוינוקה תא המלה תוימשיטנאהש רחאמו .הרוט
 ¬ילעל ץק היה אל .ימשיטנא ןותעה היה ךכיפל ,בוחרה םעט

 ,הלעמל יתרכזה רבכ .לארשי ללכ לע לילעה הז ןותעש תול

 הנומוק הדישז :׳"המסיסה" לער תא ץיפהש■ אוה אוהש
 אבו ויפואב יממע היה ןותעהש ןוויכו .(תידוהיה הנומוקה)
 תא ררימ אליממ ,םינומהה לש םילפאה םהירצי תא קפסל
 ספדנ ןכש ,טרפב ונמיוחתבו ללכב ןילופב םידוהיה ייח
 יזכרמב גוהנכ ,םידוהי םירמומ םג ודבע ןותעב .אקארקב

 שודקה דוניסב וליפא .םלועבש תוצראה לכב תוימשיטנאה
 .םידוהי םירמומ ולעפ גרוברטפב

 יבונ״ה לע לטוה םיינלופ םינותע ורציש וזכ הריוואב
 .ידוהיה דובכה לעו םידוהיל תויוכז לע םוחלל ונלש "קינניזד
 ־פמ.דז תינלופה תיטסילאיצוסה הגלפמה ויה תיתומכ הניחבמ
 םלואו ,אקארקב רתויב תוקזחה תינלופה תיטארקומידה הגל
 .רתוי הפי היה םיביטאברסנוקה לש יפיצפסה ינידמה םחוכ

 ,לודג היה אל תירצונה .ריטארקומידה לש ינידמה הכרע םנמא

 ־הו תויסנכ םיעבראל בורק אקארקב הב ויהש ןוויכ לבא
 ¬שה "ודוראג םולג" ןותעל העדונ ,הפיכב טלש םזילאקירלק
 היה אלש "ינניזדוצ ריירוק״ה .ותגלפמלמ רתוי הלודג העפ
 אלש ,םירבאה תגלפמ םע םיבהא הנתה םוקמ לכמו יתגלפמ
 — אקארקב ינוגרא חוכ תניחבב ,רבד לש ותימאל ,התיה

 זאגה לש ועבטו ,יפיצפס וחירש זאגל המודב התיה ותעפשה
 תמאה ןעמל .םינוויכה לכבו תולקב ללחב טשפתמ אוהש
 ¬עפ "ינניזדוצ ריירוק״ה לש■ ויתוטישש ׳םיעטהל ינא שקבמ

 ¬ופה םינותעה תשולש דצמ תרוקיב ןהילע החתמיתנש םימ

 התיה אל "ריירוק״ה לש הביסנפואה ׳ןכא .םינושארה םיינל
 התיה םינותעה וננוגתהש ןגמה־תמהלמ וליאו ,תנסורמ
 אלו ,תובורק םיתעלש ׳"דושפאנ" תא ילוא איצוהל ,הנידע

 ."רייריוק״ה דגנכ אצי ,םיידוהי םיניינעב

 -יזד יבונ״ה לש ותעפשה .דתיה הלודג : רבד לש ורוציק
 קימעה אוה .תיברעמה היצילאגב תידוהיה הרבחה לע "קינג
 לע־ףא ,קבאמל ןוצרה חוכ תא קזיחו תידוהיה הרכהה תא
 םייחה ימוחת םתואב האנש ישגרב םג לקתנ ןאכו ןאכש יפ
 הרבחב .םידוהיה םיללובתמה ורתתסה םהבש ,םיידוהיה
 ¬תה אקארקב תונוטלשה ,יניצר ןותעכ לבקתנ אוה תינלופה

 ולש םזיטוירטאפהש אלא דוע אלו ,עימשהש תועדב ובשח
 וילא וסחייתה אל םוקמ לכמ .דובכ לש סחיל הכזו רכוה
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 האצמש ׳הרבחה לע בבחתהל ידכ ידמ ידוהי היה !הביחב
 םיתרכזהש םיינלופה םיימויה םינותעה תששב הייוטיב תא

 .הלעמל

 םא ילאקול םזיטוירטאפב אטחא אלש ינרובס :דועו תאז
 םוחתמ הגרח "קינניזד יבונ״ה לש ותעפשהש ,שיגדאו אובא
 ולוק עמשנ השראווב הלשממה ידרשמב .הרצה ונתביבס
 ¬אמ תא תובורק םיתעל הטטיצ תינלופה תונותעהו ,דובכב

 ,תמצמוצמ תויהלמ ,ןבומכ ,הקספ אל ותעפשהש אלא ,וירמ

 ידוהיה ןותעה לש ותעפשה חוכ םע דדומתהל וחוכב היה אלו
 הדבועה רבכ .השראווב רואל אציש ,"דנולגשפ שאנ" ינשה
 ,השראווב אצי "דנולגשפ שאנ״ש ,דבלב תיפרגואיגה
 התיה אל אקארקש ןוויכו■ .תיטילופ תובישח הל העדונ
 תינלופה תונותעה לכל םג ירה ,השדחה ןילופב השראו

 ¬שה התוא התיה אל ,דבלב "קינניזד יבוג״ל אלו ,אקארקב

 ¬כה אקארק אלו השראו .הריבה תונותע הל התכזש העפ
 .ףכה תא העיר

 וינתונותע חוכש ,עובקל ילע תונקסמ קיסהל אב ינאשכו
 התיה ונתונותע .ונלש ידוהיה םוחתב רקיעב יוטיב ידיל אב
 ראפתהל ונלוכי קדצבו ,התדימע לע האג ,הקבאמב הצימא

 .הב
 לש התוליעפ רואית תא םיללוכ םדוקב יתמייסש וישכע
 ינרובס ,םינפ יפלכ היזלשבו היצילאגב תינויצה תורדתסהה
 םדוק .וניתולועפ תא םיקרפ-ישארב ראתל יוארה ןמ אהיש
 ינוגראה דלשה תא ,ונניינב תודוסי תא ראתל יתלדתשה לכ
 תאו וירדחו ויתוקלחמ לע ופוג ןיינבה תא ןכמ רחאלו ,ולש
 תא יתראית ךכ־רחא .לארשי־ץרא ןעמל תנווגמה■ וניתוליעפ
 ¬קבו תויריעה תוצעומב הדובעה■ :הלוגה ןוויכב וניתולועפ

 הרופאה תואיצמב םיימשגה ונייח ימוחת רמולכ ,תוליה
 ןכמ רחאל .(ללכב םייחה רקיע איה הרופא תואיצמ;ףוס־ףוס)

 .םיינחורה ונייח לש לע־ןיינבכ תיתוברתה ונייתוליעפב יתעגנ

 ,ןשיה ןויערה תא התריש תינפוגה היחתה םוחתב ונתוליעפ

 ףוטחל יתיסינ ןכו .האירב המשנ ןוכשל הלוכי אירב ףוגבש
 ¬דתסה :םהו םיימינפה ונייח לש■ ךוותה־ידומע ינש לע■ טבמ

 ¬ונה תורדתסהו ,ונתחפשמ תודהי היולת הבש ,םישנה תור
 .הזיתניס הרצונ ,ינמוד ,ףכ .ונמויק ךשמה יולת היבש רע
 םוחת תא ונרקס .ונביבסמ ונלכתסהו ןיינבה ןמ ונאצי
 םלועה ןיבו םיימינפה ונייח ןיב רשג השמישש ,תונותעה
 ¬ופיאשו הנטקה ונתניפ יניע דגנל הדמע ןמזה לכו ,ינוציחה

 התוליעפ תא םות דע וניצימ אל ךכב לבא .תולודגה הית
 ,דיחי ינויצ םרוג ונייה אל .תיצראה תינויצה תורדתסהה לש
 ןחוכ וללה ,תמא .ונחטשב ולעפ תורחא תוינויצ תוצובק םגו
 אלש ,םרוג ושמיש םוקמ לכמ לפא ,ונלשכ לודג היה אל

 .ונייח לע ומתוח תא םג עבטש אלא וב ונחמשש דבלב וז
 ¬בוא ויה אל תיצראה ונתורדתסה תא ירואית יכרד םלואו

 ¬קה ראש לש ןתלועפ תא םילעהל יתאב וליא ,תויביטקיי
 לבא ,ןהילע בותכל ידיקפתמ הז ןיא םנמא .תוינויצה תוצוב
 ונתורדתסה ןיב וררשש םיסחיה תא תוחפל ראתל ינוצרב

 .ןניבו תיצראה תינויצה

 תוידוהי,ד תוצובקלו תוגלפמל ונתורדתסה לש הסחי .ד

 "דנוב״ו םיללובתמ ,םידרח ,הרוגא :תינויצ־אלה

 יערא־תגלפמ התוא רמולכ ,"םיטסיקלופ" ונכותב ויה אל
 •סנ ושענ םנמא .תיאסרגנוקה ןילופב יקצולירפ חנ הדסיש

 הרשכוה אל הארנכ לבא ,ונלצא םג וז הגלפמ עוטנל תונוי
 .יחרזא םזידנוב ןימ■ לש הז ןויערל עקרקה

 ,תוינויצ־אלה תוגלפמל ונתורדתסה לש הסחי תלאשבו

 ¬שי ינומא ימולש תדוגא :אוה אלמה המשש ,הדוגאב חתפא

 — ללכה ןמ אצויב םייסאו םיללובתמה הנתמל רובעא ,לאר

 ¬וסה■ "דנוב״ה אוהו — ולא םילמ לש■ הטושפה ןתועמשמב

 .יטסילאיצ
 לש רתויב ןגרואמה קלחה "הדוגא״ה התיה קפס אלב
 יתדה םייחה־חרואו ,יתד היה ונרוביצ בור .היסכודותרואה
 םניינק םג אלא דבלב היסכודותרואה לש התלחנ היה אל
 התרוסמ לע אקארקב תידוהיה הליהקה .םידוהיה ינומה לש
 ¬מכ ושדקתנש הבש םיירוטסיהה תומוקמה לעו תראופמה

 הנבאתנש תובישח םנמא ,תובישח לש הרמוא הרצי ,טע
 ¬סיה לש םינש תואמ הב ויה תומולג ןב־יפ־לע־ףאו ,הקלחב

 אקארקב היסכודותרואה לש לודגה ידוהיה רוביצב .הירוט
 ררש הז בצמ .םיינש :קויד רתילו ,תונחמ השולש ושבגתנ

 הערכהה התיה םשש אלא ,הדשה־ירעב םג תמייוסמ הדימב
 היסכודותרואה לש ימואלה קלחה .אקארק לש וזמ הנוש

 .רובידה תא יתדחיי רבכ וז הגלפמ לעו ,"יחרזמ״ל ךייתשה

 םידוהיה ינומה — ינמיה דצה ןמו ,"הדוגא״ה הדמע זכרמב
 ,םתס םיאנק הלא ויה■ .תיתגלפמ תרגסמ םושב ונגראתנ אלש
 ¬ופמו םמצע ךותב םיסנוכמ ,תונלבוס לש חורב ונחינ אלש

 .םידרח םשב םתונכל ןתינ וללה .םמצע ןיבל םניב םידר

 ,םייבר לש םיסרטניא ,םייבר לש תורצח ביבס וזכרתה■ םה

 ¬יווא ורצי — דובכ לש םש אוצמל לדתשמ ינירה — םיתעו

 .תבשל■ תבשמ העפשה רחא הפידר לש הר
 ¬למב וז הגלפמ לש התליחת :״הדוגא״ה לע תודחא םילמ

 הלביק העמיק־העמיק לבא ,םינויצה "םיעשופ״ה דגנכ המח
 םירדח םוקמב■ .תינויצה העונתה לש תוינוגראה היתורוצ תא
 תילאיצוסה ןתדובעב המחלמ םוקמב !רפס־יתב הדסיו הכלה
 !םהלשמ םישנ תויורדתסה םמצע םה ונגרא םישנה לש
 — םידוהי לש ימואלניב ןוגרא יכרד דגנכ המחלמ םוקמב
 ¬ממל תונמאנה תבוח םע דחא הנקב הלוע הז רבד ןיא ירהו■

 םוקמב !םהלשמ תימלוע תורדתסה םימיקמ וליחתה — תולש
 המחלמ םוקמבו !תופיסא ומייק םיסרגנוק דגנכ המחלמ
 תומוחמ טאל־טאל ואצי םמצע םה תינוליח תוינידמב
 .םייסלו תוינוריעה תוצעומל תוריחבב ופתתשהו וטיגה
 ךילהת םהב לח תוימוימויה היישעה יכרדב :רבד לש ורוציק
 הז הרוצ־יונישלש ןוויכו .תטעומ אל הדימב תונלחתה לש
 ,יסכודותרואה הנחמב טלוש חוכ תויהל תונפאש םג התוולתנ
 תא "השודק" האנש לש המועז אל הדיממ■ הנוזינש תונפאש
 שיש םוקמב ׳ךכו .תמחול העונת "הדוגא״ה התשענ ,תונויצה
 הדימה לע רתי םיבשחתמ ןיא תובורק םיתעל ,תיתמחלמ חור■
 םיכלוהו םתוא םיפקוע אלא ,ךרדה לע םידמועה םילושכמב
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 תא התשע "הדוגא״הש ץיצל שי .חצנל דבלבו רוחס־רוחס
 ךכ ידיל םירבדה ועיגהו ,לודג ןורשכב הלש ןיפיקעה יכרד
 יפל ,םידרחה ןמי לודג קלח לש ויניעב הלספנ המצע איה ףאש
 לש תואופקה םייחה־תורוצ םע דחא הנקב הלע אל הלודיגש
 ינומה לש םבל תא שוכרל הלדתשה "הדוגא״ה .םהיתותיכ
 ,אל _ ןן.יצ .םהמ קלח התיה רבד לשי ותימאל ירהש ,םידרחה

 תא ,ןבומכ ,הרשק וז הפקשה .ארובה ןוצרב■ ןכ םא אלא
 ,היסכודותרואה לש ינוייצקאיר־ינרמשה דוסיב "הדוגא״ה
 םיארוק ונאש המ לש לודג זוחא וברקב ליכהש דוסי ותוא
 ¬קה תצעומ לש התוליעפ םוחתב ."אתרק ירוטנ" םשב םויה

 לבא ־םידרחה םע הלועפ תפתשמ "הדוגא״ה .דתיה הליה
 תא הפיר הז רשקו■ "יחרזמ״ה םע הרשקתה ןמזה תצורמב
 ¬רואה תלחנ .דתיה ןויצ תביח םג ףוס־ףוס !תונויצב התמחלמ
 םישגהל השקיבש םתואמ תורחא םיכרדב, םג םא ,היסכודות

 .תונויצה

 וקיחרה ןה ףא תינוליחה תונגראתהה תורוצ םג םלואו
 ¬או תוינוריעה תוצעומבש ׳בצמ רצונ ךכו ,ץאפיקמ התוא

 ,םינויצה םע הלועפ הדוגאה הפתיש םיתע טנמאלראפב וליפ
 לש החורל היה אל ונתביבסב .םיללובתמה םע — ללכ ךרדבו
 ינידמה םילקאה םושמ ןה ,ךכ לכ םחול יפוא "הדוגא,"ד
 היגיהנמ לש ןותמה םגזמ םושמ ןהו הלעמל יתנייצש יללכה
 אקארקמ תומש השולש ריכזהל ןאב ינא שקבמו .םיבושחה
 ויה העבראה .ןכל םדוק רכזנ רבכ ןורחאה !בוש׳זמ דחאו
 ןמז־יקרפב ׳םהל העדונ הנשה םירשע תפוקתבש ,םישיא
 הקילבופרה לש טאניסבו םייסב תינידמ תובישח ,םירצק

 .תינלופה

 הקילבופירב רוטאניס רצק ןמז היה ר ש ט י י ד השמ
 היהש העשב ,הצליק זוחמב 1922 תנשב רחבנ אוה .תינלופה
 ־ארק בוחרב םופד־תיב לעב היה אוה .םיטועימה שוג םייק
 עבורה לכ) םיידוהיה םייחה זכרמב ,"קראמזוק״בש הקסבוק
 ,חקפ ידוהי .(םירצונ ידי־לע םויה בשוימ ריעה לש הזה

 ומצעלשכ .וילא רבדמל הפי בישקה לבא רובידב הברה אל
 תא דחוימב הקזיח אל וז הדבועו ,םירישעה םע הנמנ אל
 ¬ייתה רשטייד השמל םוקמ לכמ ."הדוגא,"ד גיהנמכ ודמעמ

 אל .תערכמ העפשה ול העדונ אלש יפ־לע־ףא ,דובכב וסח
 סנוכמ היה ןכש ,ותביבס ישנא לע בבחתהל ועבטמ הז היה

 יתונורכז ירה ,וב רכזנ ינאשכ ןכ־יפ־לע־ףא .ומצע ךותב
 היה אל■ רשועהש םושמ אקווד רשפאו ,ללכ ךרדב םימיענ
 תליחתב 1939 תנשב רטפנ רשיטייד .םרה ודמעמ רוקמ

 .םזירלטיהה ןברק .המחלמה
 ,ר ג נ י מ ו א ב קחצי היה הדוגאה לש ינש רוטאניס

 החפשמ שאר תגרדל עיגהו רשעתנש ןיישעת ,רחא גוסמ םדא
 רתוי תיעדמ ןושלבו ,הטקש .דתיה הגלפמב ותדמע .תיליצא
 טאניסל םנכנ אוה .תימאנידל דוגינב תיטאטס :רמוא יתייה
 יקסלבוק ברה חונמה רוטאניסה לש ומוקמב 1923 תנשב
 רגגימואב ."יחרזמ״ה שיא היהש תיאסרגנוקה ןילופמ!
 הנוש סופיט .היינשה םלועה־תמחלמ חיפ ינפל רטפנ
 יטארקומיד ,רתוי יממע !לפמ ט ס לב יי פ .דיה ונממ

 ויתוכילהב שימג םגו השעמה שיא היהש ןוויכ .רתוי
 .תורחאה תוגלפמה םע תורשפל רתוי הטנ ,תוירבה םע
 ,ןבומכ ,ףיסוהש רבד ,הבובובמ ברה לש ונתוחמ היה אוה
 םיטועימה שוג ןנוכתנשמ ,1922 תנשב .ודמעמל תובישח
 ־ארק המישר תיברעמה היצילאגב התיה ,םייסל תוריחבב

 .םיטועימה תמישרב הרושק התיה אלש ,תדחוימ תיאק

 עשוהי ר״ד דמע השארבש ,וז המישרב דמעומ היה לפמטס
 לע .ינשה םוקמב וללה תונורכזה בתוכ םגו אקארקב ןוהט
 "הדוגא״ה ןיבו תיצראה ונתורדתסה ןיב הגשוהש הרשפ ךמס

 ־קב רחבנ ןוהט ר״ד .בוש׳זב ותודמעומ תא ליפמטס גיצה
 ,םיטועימה שוג לש תיצראה המישרה םעטמ רחבנ םגו אקאר

 רחבנ לפמטס .אקארק לש טאדנאמה תא לפיק אוהש אלא
 הייריעה תצעומב רתויב םיליעפה דחא היה■ אוה .בוש׳זב
 ¬ויצה םע הלועפ ףתיש הייריעה תצעומב .ונתליהק תצעומבו

 ־ףא ,תידדה הנבה ללכל עיגהל ןכומ היה הליהקב םגו ,םינ
 תויפונכ ידיב גרהנ לפמטס .ותגלפמל ןמאנ היהש יפ־לע

 .היינשה• םלועה־תמחלמ לש תונושארה םינשב רלט,יה

 היה ,בוש׳זמ ןכמ רחאלו ,רובמאסמ ןיול ןרהא ׳ר
 םגו ונתביבסבש "הדוגא״ה ישנא ןיבמ רתויב לודגה םחולה
 אל ,חקיפ םדא היה .ללכב "הדוגא״ה תעונתב הבושח תוישיא
 רחבנ 1922 תנשב .הבורמ העפשה לעבו תורשפ םושל הטנ

 ףא .בוש׳זב רחבנ 1927 תנשבו■ ,ינלופה םייסל רובמאסב
 הנורחאל .1941 ילוי שדוחב רלטיה ידיב ותומ תא אצמ אוה
 הרייעב 1939 רבמטפסב 17 םויב ומע יתחחושו ויתיאר
 םדוק תורופס תועש ,ינמורה לובגה דיל ,יטוק תיאצילאגה
 םע דחי ןילופ תא קלחל ידכ היצילאגל שלפ יסורה אבצהש

 .רלטיה אבצ
 ונילע לטוה םהבש ,םהה םינמזב רהרהמ ינאש וישכע

 תורירמהו "הדוגא״ב ךכ לכ תושק תומחלמ להנל םינויצה
 ־יניעב האור ינירה ,םיידדהה וניסחי תא תחא אל הריכעה
 סהינפ־ירתסלק ויה דחאמ ץוחש ,הלא םישנא העברא יחור
 ל״ז לפמטס תא האור ינירה .םהילע ךוסנ ךויח הזיאו: םיגונע
 האור ינירה ,אקארק תייריע תצעומב תפתושמה ונתנדס דיל
 ,ונלש תימואלה הצעומב תוינויצה תוצובקה לב םע דחי ותוא
 ,דבלב הבהא ישגר םיראשנ ינורכזבו■ ,הלעמל היתרבזה רבכש
 סג עינמ חוכ השמיש וז הבהא .ונמעל הקומע הבהא ישגר
 ףא .וארייש יפכ תוישעמה־תוינידמה היכרד וארייו ,"הדוגא״ב
 ונלש חצנה םולחו ונתמוא רוקמ .אטחמ םייקנ ונייה אל ונא

 .ונלוכ תא ודחיא
 ¬ובתמה ויה םידרחה לשו ",רדוגא״ה לש ינידמ תירב־ןב

 הדוגאה דצמ ינידמ עויס ריחמב .הנושמ תירב וז התיה .םילל
 ¬כתב םייתד־אלה םיללובתמה וכמת ׳םידרחה לש םדצמו
 םדיש םוקמב תויסכודותרואה תוצובקה יתש לש תיתדה תינ
 ¬דמבו םיגוש םינוגראב ,הייריעה תצעומב ,הליהקב :העיגה
 וכמת הז עויס תרומת •הלשממ ידרשמ לש תוירוחאה תוגר
 ¬ובתמה לש תינידמה םתמחלמב ולא תויתד תוצובק יתש

 ,ןכא .םתעפשהבו םינויצב המחלמ בור־יפ־לע .רתיהש ,םילל
 ־ימחב ענכושמ ינאו — ירסומ אוהש תוינידמב רבד שי םא
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 םיללובתמה.ןיבש הז ךודיש ירה — ■םייק הזכ רבדש יתומ
 היה ךודישה ירהש .ללכו ללכ ירסומ היה אל םייתדהו
 םאו ,תויתד־יטנאו תוימואל־יטנא ןיבו הקודא תויתד ןיב
 םג היה תובורק םיתעלש יפ־לע־ףא ,תושידא — הצרת
 םייקתנ אוה .םייקתנ ךודישה ןכ־יפ־לע־ףאו .הזמ. תוחפ
 .תשדוחמה ןילופב םג הפי הלעו םירטסואה ןוטלש ימיב

 שמשמ הז רבד םגש ינמודו ,םידדצה ןיב תובירמ ויה םיתע
 ¬סהל התא לוכי וז תירבב קר .ךודישל קהבומ רכיה־ןמיס
 ¬רואה ףגאה עייס אקארק תליהקבש ,העפותה דוס תא ריב
 לש גיצנל םוקמ אהי הליהקה תלהנהבש ,ךכל יסכודות
 ,יתנייצ רבכש יפכו .םיללובתמה הנחממ לטובמ טועימ

 הדימב .תצקמב הנוש הדשה־ירעב בצמה היה וז הניחבמ
 תללובתמה היצנגילטניאה ףאו רתוי הנטק התיה הליהקהש
 .הלש היתוחוכ לע ךומסל היסכודותרואה הצלאנ ,הנטק הבש

 ןיבש ךודישה םנמא םייקתנ ןהב ,תוינוניבה תוליהקב וליאו
 תינויצה תוינידמהש אלא ,היסכודותרואה ןיבל "הדוגא״ה
 .יסכודותרואה הנחמה םע תורשפל םוקמה ימעטמ התטנ
 ¬תמה לש םמוקמבו ,ךודישה תובורק םיתעל ףלחתנ■ ךכו

 .םינויצה ואב םיללוב

 ,ונלש םיללובתמה לע הז קרפ םייסל אב ינאש םדוקו
 ־יבסבש םש־ישנא םידחא םיללובתמ ןאכ ריכזהל יוארה ןמ

 ונתייחת לש הכרד לע ודמעש םיגוח וגציי םה ,תמא .ונתב
 .םיניינעמ םישנא םג םהיניב ויה לבא ,תימואלה

 ודסונ הפוריאבו הייחתל המק ןילופשכ ,1918 תנש יהלשב
 דחא ריהב םויב וערק ינלופה רעונה־ינבו תושדח תונידמ
 יעבוכ לעמ ירטסואה רשנה תא 1918 רבוטקוא ףוס לש
 הטקשה אקארק םג הסנכנ ,ירטסואה אבצה לש םילייחה
 להקה שאר היה העש התוא .רבעמ־תכפהמ לש הריוואל
 ־ינוניג לעבו דבוכמ ןיד־ךרוע ,סליט לאומש ר "ד
 ־ןבא :רוציקבו ,עבשומ ללובתמ היה אוה .םירירק סומינ

 הליהקלו שדח רדסל תוינכפהמה וניתושירד ךרד לע ףגנ
 ןחינ סליט ר״ד .תוימואל תופיאש הרודח אהתש תידוהי
 ־דתסהו ,םיימואלה םיגוחה לש םתאירקל .םיקזח םיבצעב
 האנה ןיינבה דילש תובוחרב ולהקתנ ,םשארב תיצראה ונתור
 ,םידוהי יפלא ׳ידוהיה וטיגה בלב ,תידוהיה הליהקה לש

 ביבסמש הקסניבאקסו הקסבוקארק תובוחר .םישנו םירבג
 ,הליהקה תואישנ לא התנפ ונתחלשמ .החקרמכ ומה ןיינבל

 .ואדנאל לאפר ר ׳"ד אישנה ןגס ונתוא לביקו
 .ותורטפתה לע דימ זירכי םליט ר״ד הליהקה אישנש ונשרד

 תחלשמה .ססיהו וניתושירדל בישקה ואדנאל לאפר ר״ד
 העש התואש אלא ׳התוגהנתהב תילאטורב התשענש טעמכ
 ,םליט ר״ד לש תוללובתהה רטשמ לע ךכ לב ונרמרמתה

 ¬תה תלבקב העינמ םוש לובסל אלש ףקותב ונטלחהש

 תיחרכה תורטפתההש םוטאמיטלואב ונזרכהו ונדמע .הבוש
 תותלדה תא ונחתפ .זגורמה להקה ןטר הטמל .תוקד רשע ךות
 רמולכ ,ץוחב .תורירמו םעכ לש העבהב הז להק לע ונעבצהו
 ונייה םיחוטב .םימעל שדח ןמז־קרפ חתפנ ,קוחרה םלועב
 לכ םדוק יוארה ןמ ךכיפלו ,ונמע לש ותעש םג העיגהש

 רחאל הנהו .ונתליהק לש תנבואמה הדמעה לע רעתסהל
 ,ריהצהו תורוויח םינפב ואדנאל לאפר ר״ד רזח תוקד רשע
 ¬פהמה חורה ןמ ךכ לכ ונייה םירוכיש .רטפתמ סליט ר״דש
 תואישנה תא עיצהל ונאבש העשב הגשמ ונישעש ,תינכ

 תוחפ אלא ללובתמ היה אוה ףאש ,ואדנאל לאפר ר״דל
 היה המוד .החמשמ שממ וללותשה הטמל םינומהה .השקונ

 הרשאתנ בוש ...לארשי םעל הלואגה תעש העיגה וליאכ
 .ןומהה לש היגולוכיספה:

 ."ונחצינ,,

 ואדנאל לאפר ןכמ רחאל דמע תוריחבה ךמס לע
 ¬לה תוגלפמל וליאו ,תומימת םינש םירשע הליהקה שארב
 תמאה .תיטאמולפידה ותובידא ןיגב השק לבס דעונ תוימוא

 ואדנאל ר״ד שידקה הנש םירשע ךשמבש ,רמאיהל הנתינ
 .וכרד יפ־לע םנמא ׳ונתליהק תבוטל וצרממו ונמזמ הברה
 ¬יה דחאו תוירבה םע וינוניגב יטנגלאו.ןמילטנ׳ג היה אוה
 ,דתיה הרומש דימת .אקארקבש רתויב םייראלופופה■ םידוה
 ־גלפמ־אלהו םיללובתמה ,םיסכודותרואה לש םתכימת ול
 ול העדונ הלודג העפשה .הליהקב בור לביק ךכו ,םיית

 למוג היה תופוכת םיתעלו ,ריעה לש חוקיפה■ תודסומב
 השענ "תירב ינב" תעונת לש ליעפ רבח .תוירבל םידסח
 הצעומה לש ינויצ־אלה רבחה ׳1929 תנשב ,ןמזה תצורמב.
 םויה .תבחרומה תידוהיה תונכוסה לש תיביטארטסינימדאה
 רותב הבוטל וריכזמ ינירה ,ונניאו גומנ■ תומחלמה ןשעשכ
 ,ולשמ תדחוימ הטיש לעב היהש יפ־לע־ףאש ,ירוביצ ןקסע
 אצי המחלמה תליחתב .םח ידוהי בל ול היה םוקמ־לכמ
 רעשמ ינירהו ,ונלוכ ונילע הילעש םידודנ־ךרדל אקארקמ
 ¬יא וכרדב הז "םוראיצינאגלא רטיברא״ל ונמוז םירוסי המכ

 .ותמשנ האציש דע היסור םינפב םש
 ¬תמה יגיהנמ ןיב רתויב ירוקמהש ,ריכזהל יוארה ןמ

 םידוהיה ייחב דואמ בושח דיקפת אלימש ׳םדא היה םיללוב
 ־ריע םיניע לעב ,לגלגע ,המוק ךומנ היה אוה .אקארקבש
 רוקמ ,הסונמ ןטסירוי ,ריהזמ ןסומלופ ,תויטנגילטניאו תוינ
 .ומצעלשכ סופיטו יטארקומיד ןלדתש ,ץרמ לש קסופ־אל
 וישכע ותוא ינא האור הנה .סורג ף ל ו ד א ר״ד ומש
 הזיא תבוטל ריעה תובוחרב ץרו זפחנ אוהשכ ,יניע ינפל
 ־ממו ודעב■ םיבכעמ ,ומולשב םישרוד תוירבה .ידוהי ןיינע
 הגלפמ לש הדסיימ היה אוה .תושקב ינימ■ לכ וילע םיריט
 ,הלודג ,דתיה אל וז הגלפמ .םורג תגלפמ הארקתנש תילאגיל
 ,לוזב םיתב תיינבב ןיינע וליגש םינוש םיגוח הרצי איה לבא

 קדצ־יאב םג ומחלנש אלא דבלב וז אלו ,תוינכרצ דוסייב
 ¬ילאיצוסה הגלפמה■ םע םיתע ,תמא לש היטארקומיד ןעמלו

 תיטארקומידה הגלפמה םע בור־יפ־לעו תינלופה תיטס
 היה סורג ףלודא ר״ד .הלעמל היתרכזה רבבש ,תינלופה
 תייריע תצעומב ךוותה־ידומעמ דחאו ריעב דואמ יראלופופ
 ,ךכ״לכ לדג ומוסרפ .1897 תנשמ ליעפ היה הבש ,אקארק
 ירטסואה טגמאלראפל טאדנאמב הכז םיבורמ םיישק אלבש
 ירבח םע ,ןבומכ ,הנמנ ובו ,1911 תנשבו 1907 תנשב
 הירטסוא לש טנמאלראפב .יראטנמאלראפה ינלופה בולקה
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 ,רכוארטש .ב !םיימואל םידוהי העברא 1907 תנשב ויה
 םינורחאה תשולש .לבאג ר״דו רלאמ ר״ד ,דנאטש ףלודא
 טנמאלראפב ונלש ימואלה בולקהש םימעפ .םינויצ ויה
 ר״ד םע תושגנתה ללכל עיגמ היה ןמז ותואבש ירטסואה
 ר״ד וליאו דוסי־תויוכז לע םחל ןושארהש יפל ,םורג ףלודא
 ¬לכ םיניינע לע םתעד תא רתוי ונתנ ורבחו םורג ףלודא

 ידוהיה םעה .תידוהיה היסולכואה לש םיימוימויו םיילכ
 .תוצובקבו םידיחיב וכמת םה לבא ,םניינעמ היה אל ללככ

 -בז תפוקת לע םיסחייתמ םניאש ׳הלא םיטרפ ריכזמ ינירה
 הקספ אל םורג ףלודא ר״ד לש ותעפשהש םושמ ׳יתונור
 םדא דמע תחא אלו ,1937־ב ותומ תנש דע תמיוסמ הדימב
 םג לבא תורוהט תונווכ לעב ,רשכומ ומצעלשכ היהש ,הז
 העונתה לש הכרד לע לושכמל ,םימצמוצמ םיקפא לעב

 ןוקית אוצמל ידכ םלועה תא ריעסהל השקיבש ,תינויצה
 .ידוהיה םעה לש ובצמל

 םדא ,ה ר א ם ף ז ו י היה םישנאה תעברא ןיבמ ינשה
 אל אוה .טעמכ תיריזנ םינפ־תעבה לעבו רוהט■ יפוא ,עונצ
 ריעה לש ר״וי־ןגס היהש ןוויכ לבא ,םידוהיה תרצב לפיט
 ¬קה לע יתונורכז רורצמ .הז םוקמב וריכזמ ינירה אקארק

 היינש תושר התיה דיעה תלהנהש ,ארוקה רוכזי יאדו הליה
 ךכ םושמ םגו .הליהקה ביצקת תעיבקל תכמסומ התיהש
 הלה .ריעה ר״וי־ןגס ,הראס ףזוי שיאה םע םיישק ונל ויה
 דומעל עדי תוניתמבו טקשב אלא ,םיחוכיוול ונתא םנכנ אל
 דבוכמ היה ויתונורשכ ינפמ .ונוצר תא םייקלו ולש לע

 .םלוכ יניעב
 י צ א נ ג י א ר״ד היה ןאכ וריכזהל אב יננהש ישילש םדא
 לבא ׳תידוהי ואדנאל תחפשמ התיה ללכ־ךרדב .ו א ד נ א ל
 תוללובתה .םיללובתמה הנחמל ללכ־ךרדב הכייתשה םג
 ¬שמ לש תודהיה תמסיס התיה תיתוברתו תינידמ הניחבמ

 לש ר״וי־ןגס דיקפתב הראס ףזוי לש ושרויו ,ואדנאל תחפ
 ר״ד היינשה םלועה תמחלמ ץורפ דע היה אקארק ריעה
 ךלהמ היה רקו ןקתש ,הלועמ ןטסירזי .ואדנאל יצאנגיא
 לכתסמ וניא וליאכ םשור רצויו ,תצקמב חוחש ושארשכ
 .םודביכ ויתונורשכ תא ובביחשמ רתוי .תוירבה יניעב ללכ

 ."סורג תגלפמ״ל ואדנאל ר״ד ךייתשה םיוסמ ןמז־קדפ
 הפוקתה תליחתב ומלועל ךלהש ,דחא ןאכ רכזיי ףוסבלו
 ינירה .ןילופ יש התמוקת יגפל םידחא םימי ,1939—1919
 ,ויבתכ תעפשה :ןוכנ רתוי וא ׳ותעפשהש ןוויכ ,ןאכ וריכזמ
 לש קלח ברקמ החכתשנ אלו ותומ רחאל םג הכשמתנ
 םוקמב וריכזמ ינאש ףסונ םעטו .ילאוטקלטניאה רעונה ינב
 הרייע ,שזובזב הקודא החפשממ ואצומש ,הדבועה איה הז
 שובלו■ רדחה ךינח היה אוה .תיברעמה היצילאגבש הנטק
 ,ותד תא רימה ,הנש 51 ןב היהשכ ,ותומ שרע לעו ,הטופאק
 .ןמדלפ םלהליו ומש .ותד תא ורימה :ורמאש יפכ וא
 רדחה ןמ וידודנ יכרד .תידוהי תוינידמב ןיינע הליג אל אוה
 ןוירוטסיה דעו תונברה רתכל דמעוממ ,תדה תרמהל דעו
 טקאדידוטואמ ׳ןמז ותואב תינלופה תורפסה לש יראלופופ
 הנושארה ןילופ תלשממ לש 0131-86 8'15.(£31ז65 ־ל דע עונצ

 בר ןוצרבש הלא םידודנ — ןילרבב אקוודו התמוקת רחאל
 ־יתלבו ןיינע־תבר העפותכ בתכה לע םתוא הלעמ יתייה
 תודלות לע ורוביח לבא .יתונורכז םוחתל םיכייש םניא ,הליגר
 אציש ,"הקיטירק" ולש ןיוצמה תעה ־בתכו תינלופה תורפסה
 אשינ םוקמל ותוא ולעה ,1914 תנש דעו 1901 תנשמ רואל

 אמצב ותש ידוהיה רעונה ינב .ןילופ לש ינחורה המלועב
 ¬פוסה לע וארומ תא ליטה אוה ,תונבה רקיעבו ,וירבד תא

 ,השריש ןונשו ףירח טע ול היהש ןוויכ ,םינלופה םיר
 וילע חותמל וששח הלא םירפוס .ידוהיה ואצוממ ,הארנכ
 םעפ .םימחר ןמדלפ עדי אל תרוקיבה םוחתב ןכש ,תרוקיב
 םשב — ןייטצה אל ובש יתורפס גוס — הזחמ■ ןמדלפ בתכ
 םוקנל םינלופה םירפוסה לש םתעש העיגהו ,(לצ) ךי׳צ"
 הטטצאש הרמימ הכלהתה■ הז הזחמ■ ןיינעב .םתמקנ תא וב
 1310 113 ?6181113(13 3216(5, ];1111 ]651 ]6£0 61615 י תינלופב ןאכ

 .(ולצ רואכ ומוי ריאי :ישפח םוגרתבו)

 ,ארימג דע תוללובתהה לש יסופיט חור־שיא היה אוה

 הברהש ,ןאכ רכזוי בגא־ךרדב .תדה תרמהל דע רמולכ
 ול המוד םדא ןילופ תודהי הברקמ האיצוה ןכל םדוק םינש
 היה הז םדא .רתוי לודג הדימ־הנקב לבא ,השעש הרייראקב

 ןמדלפ וליאו ,רתוי הלודג תובישח לעב םגו רתוי יניצר
 ותביזע ףאו ,תינלופה הרבחה דצמ■ הרכהל הכיז אל םלועמ
 ןח ואצמ אל ותומד יווק .םולכ ול הליעוה אל וננחמ תא

 הרבחה לש הבור לצא קזחומ היה דימתו ,תוירבה יניעב
 ."די׳ז״ב תינלופה

 .דואמ הקודא החפשממו ,הנליוומ האצומ היינשה תומדה
 תודלותבו ,ותד תא רימה אטילד םילשורי לש הז ןב ףא
 ,תמסרופמ תוישיא היה הרשע־עשתה האמב ןילופ תודהי

 תורפסב יקב .ונמעל ,ונרעצל ,תילילשו ינלופה■ םעל תיבויח
 תנשב)תירבעל םגריתש ןושאר היה וליפאו ,הנושלבו תירבעה
 המיאופ ,(שרפה)"סיראפ" ץיבקצימ לש המיאופה תא (1842
 ןאילוי — םימילו ,לדוי היה ומש .תינושל הניחבמ הלק אל
 הרבחה ידי־לע רכומ וק׳צאלק היה ןמדלפכ אלש .וק׳צאלק
 ימו ךוותה־ידומעמ דחא םג השענש אלא דוע אלו ,תינלופה
 ־אברסנוקה תינלופה הגלפמה לש תינידמה היפוסוליפה ירצוי
 לדוי .םיטארקוטסיראה תרהט לע תבכרומ התיהש ,תיביט
 היפוסוליפה■ לש לכידראה אופיא השענ הנליוומ וק׳צאלק

 .תילאיצוסה־תינידמהו תיטארקוטסיראה־תינרמשה תינלופה
 ? תניינעמ המוא ונא ןיא םולכ

 .אקארקב ונלש םיללובתמל התיה םאה :הלאשה תלאשנו-

 ¬ניאה רוביצב הבחר תנעשמ ׳היזלשבו תיברעמה היצילאגב

 ¬תב םנמאש ,בישהל שי וז הלאש לע ? םידוהיה םילאוטקלט

 אלא ,וזכ תנעשמ םהל התיה הרשע־עשתה האמה תליח
 תפוקתב םג םלואו .הפפורתנו הכלה■ איה ןמזה תצורמבש
 ¬מעכ םהיניעב ובשחנש ,תודמע המכ םהל ויה 1939—1919

 ¬מיש תובורמ םינש■ .תירב־ינב :לכ־םדוקו .םהלש תוד

 אל איה לבא אקארקב תוללובתהה רצבמ תירב־ינב הש
 -טאל רדחש תוימואלה תופיאשה ןויער ינפב דומעל הלכי

 ןמזש ׳םולבדלפ ןועמש ר״דכ םישנא תוכזב ,הילא םג טאל
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 "תויראדילוס" תירב ־ינב תודחאתה שארב דמע בר

 ¬ופה תירב־ינב יאישנ וליפא :וזמ הריתי .אקארקב
 ןכמ רחאלו רדא ןואיל ר״ד ,ינידמה הפקיהב תיללכה תינל
 ינפב םשאר תא טאל טאל וניכרה ,רלטור גיבדול ר״ד
 אל וז שאר־תנכרהש יפ־לע־ףא ,תידוהיה היחתה תעונת
 יעותעת םילודג המיכ — 1939 תנשבו .הדימה לע הריתי התיה
 איבהל ,וללה תורושה בתוכ ,ינויצה לע לטוה — !לרוגה
 םיללובתמ ינש ׳"תירב ינב" יגיהנמ ינש לש תחלשמה תא
 ינפב ,בובלמ סנרפ ר״דו רלטור גיבדול ר״דכ םיקהבומ
 רבדב הדוקפה לוטיב תא שורדל ידכ ,םינפה דרשמ להנמ
 וליפא :םירבדה ועיגה ןכיה דע הארו אצ .״תירב ינב״ רוזיפ
 התיה אל בוש הלש תוללובתהה תרוסמ לע "תירב ינב"

 .ימשיטנאה רטשמה לע תנמאנ
 ¬ולה בולק" היה אקארקב תוללובתהה לש ינש ןטק רצבמ

 לולכל ץמואה הז בולקל ול היה םא וישכע רכוז יניא) "םימח
 ויה הז רצבמב .("םידוהי םימחול" םילמה תא םג ומשב
 ¬מב םיכישממו ריעצה רודה ינבמ םילאוטקלטניא םיסנכתמ
 לש הגיצנ .םהידיב הלע אל רבדה לבא .תוללובתהה תרוס
 םייסל ותודמעומ תא גיצה ,אריפס דלופואיל ,וז הצובק

 .ןיטולחל לשכנ .לשבנו 1935 תנשב אקארקב ינלופה
 יאמדקאה דוגיאה היה תוללובתה לש ןטק ישילש רצבמ
 םהל העדונ אל הלאה םירצבמה תשולש לב ."הינשטונדיז"
 התאר הלשממהש ןוויכ לבא ,תיתרבח הניחבמ תובישה

 ¬תבו תושירדב אב אלש םושמ הז יאמדקא דוגיא הפי ןיעב

 רזע־יעצמאבכ וב ורחב תונוטלשהש רבדה יעבט ,תועיב
 ,דוגיאה לש וחוכ ןומט היה הזב .ימואלה ןויערה םע קבאמל

 .ףגנ ־ןבא לש החוכ

 תירסומה תוחילשה ןויער ,תוללובתהה לש לודגה הנויער
 אל וללה .ונלש םיללובתמה יניעב בשחנ אל ,םייוגה ןיב
 וז לש הכרעו. ,תויחונ םשל ,םתס תוללובתה אלא ועדי
 ונוצר תדימב דדמנ תיברעמה היצילאגבש תוינוניבה םירעב
 ,תוכלמל בורק ללובתמה היה — הצר :הטסוראטסה לש
 תורייעב .תאזכ היגולואידיא רתוי ,דתיה אל — הצר אל
 הרוצ תוללובתהה הלביק — תאז יתרכזה רבכ — תונטנטקה
 אל רשק םושו הטופאק תרוצ השבל איה !רתוי תיגארט
 .תיטילופ הפונח — הלוכ לכ .תינלופה תוברתה םע הל היה

 ,יאדו ."דנוב״ה היה תינויצה ונתעונתל רמו השק דגנתמ
 תנתינ הגלפמ לכלו ,תקדצומ העפות ןה תוגלפמ ןיבי תוציחמ
 תלאשנ לבא .התעפשהו הנויער תקדצ לע םוחלל תוכזה
 שי םהבש ,תויעבבו םינמזב תוריכמ תוגלפמ םא הלאשה
 ,דתיה אל הז ןבומב ,ןכא .ללכה ןיינע תא תוארל חרכה׳

 אל !שממ םוהת אלא םתס תוציחמ "דנוב״ה ןיבל וניניב
 ורשקיש ליגר יתלב ןמז םושו היעב םוש ,רשג םוש היה
 ןכ־יפ־לע־ףא .תורחא תוידוהי תויורדתסהב "דנוב״ה תא
 ־בו תיברעמה היצילאגב ,ללכה ןמ אצוי ,דחא הרקמ היה
 ¬קתהו הכפהמה רבשמ תחדקב .1919 תנשב הז היה .היזלש

 ,השדחה ןילופו יאסרו הזוחל רשקב ונילתש תולודגה תוו

 ¬והיה טועימה לש ותנגהל תינכת לש עצמו האירק ונוניכה

 ¬פמה לש םיבושח םיגיהנמ ומתח העש התואש ינרובסו ,יד
 רחאל ונלש "דנוב״ה ,(.ם.פ.׳ז) תיטסילאיצוסה תידוהיה הגל
 היה ,ינעטמ וניא ינורכז םא .ףתושמה ארוק־לוקה לע ,ןכמ
 םע וז הגלפמ דצמ הלועפ־ףותיש לש דיחיו דחא הז הרקמ

 .ונמוחתב תורחא תוגלפמ
 "דנוב״ה ןיב הרעפנש וז םוהתל ויה םימעט המכו המכו

 םימעט ינש אלא ןאכ הנמא אלו .ללכב תינויצה העונתה ןיבל
 לש ותלעמ אוהו דחאה !רתויב םיבושח יל םיארנה דבלב
 "דנוב״ה לש יתלעמ .ינאגרואה ונורסח — ינשהו ,״דנוב״ה

 ־סל הפיאש תלעב ,תיגולואידיא העונת שמישש ,ךכב התיה
 ולצא ההוזש ׳ידוהיה ןויראטילורפל ידוסיו שדח םלוע־רד
 העונתה הדסונש העשמ ,1897 תנשמ רבכ .ידוהיה םעה םע
 ןתינ םיללוכ םיווקב .הז םוחתב "דנוב״ה םחל ,תינויצה
 םויק תלאש לע בישהל ושקיבש ,תועונת שולש ויהש ,רמול
 ¬מאב "םזידנוב״ה ,לארשי־ץרא תועצמאב תונויצה :ונמע

 ¬וקמ תיתוברת הימונוטוא ןימ :רמולכ ,״םזיאוד״ה תועצ
 העויתהו ,תיטסילאיצוס הרבחב "דנוב״ה יגשומ יפ-לע תימ
 ¬ומאה תועצמאב — תיסכודותרואה העונתה איה תישילשה

 תויהל ידכ הרותה יפ־לע םוי־םוי ייחבו חישמה תאיבב הנ
 שמישש ,ךכב ,דתיה "דנוב״ה לש ותלעמ הנהו .ואובל םייואר
 .םזילאיצוסה תועצמאב ידוהיה םעה תלצה לש לודג ןויער
 ¬ידיאה לדבההש אלא ,וידגנתמ לכ לצא דובכ ררוע הז רבד

 תידוהיה הלאשה לש ילאירוטירט ןורתפ ןיב קומעה יגולוא
 םויקה לש ילאירוטירטאה ןורתפה ןיבל תונויצה תועצמאב
 ¬דהה הנבהה לע דואמ השקה םזידנובה תועצמאב ידוהיה
 ¬תנ אוהש ,ךכב היה ץוענ "דנוב״ה לש ונורסח וליאו .תיד

 אוה ףאש ריכהל הצר אלו ,ומצעל םעכ ׳תככ שבגתנו ןגרא
 היה אל ךכיפל .ירוטסיהה ידוהיה םעה לש קלח אלא וניא
 הירוטסיהבש רשק אל ,"דנוב",ד םע ונתוא רשקיש רבד
 אלו ,תירבע ןושל אל ,תידוהי תרוסמו הנומא אל ,תידוהי
 ¬יקב — הקיתעה ונתדלומב ונלשמ הנידמ ייח לע םיעוגעג
 ¬בש הרצק ךרדמ ץוחו ידוהי םשה ןמ ץוח רבד םוש ,רוצ
 ןושלב הייוטיב תא האצמש ,תידוהיה תוברתה תוחתפתה
 דצמ ושענש תונויסנה לכ םג והותב ולע ךכיפל .שידיא
 ,תוחפל יערא־רשג "דנוב״ה םע םיקהל תיצראה ונתורדתסה

 ונתביבסב "דנוב",דש .תוימשיטנאב המחלמ םשל קר ולו
 !תיעבט התיה וז העפות — תיצראה ונתורדתסהב םחל

 ¬ונת היה "דנוב",ד וליאו ,תיחרזא העונת ללכ־ורדב ונייה
 אלא .רשקו רשג םוש היה אלש ןאכמ .תיטסיסכראמ הע
 ולצא ונאצמ אל םלועמש ,ךכ לב וכרדב גילפה "דנוב",דש
 תגלפמ םע וליפא תפתושמ הלועפ לש תונויסנל תבשק ןזוא
 לע עיבצנ ןלהל) תיטסילאיצוס ,דתיה איה ףאש ,ןויצ־ילעופ
 .(םזיראטנמאלראפה לע קרפב ללכה ןמ םיאצוי םירקמ המכ
 ־םהמ רתוי "דנוב״ל ול היה בורק ןאפאיב םידבוע לש דוגיא
 "דנוב״הש ,יתרמא ךכ םושמ .לארשי־ץראב םידבועה תורדת
 דבלב ללכל אל ינא ןווכתמו ."ללכה ןמ אצוי" תניחבב היה
 ,לארשי ללכ לש תדחוימה ותועמשמל םג אלא תיעבט העפותכ
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 היהש ׳ךכל עיגה תונויצה דגנכ ותמחלמב "דגוב״הש שי
 םידוהי יתב לע ומתכוהש ,"םמש חמי" ןוגכ תובותכ עבוט
 ,לשמל ,ךכ .ונלשמ אתרק ירוטנ ישנא תועצמאב אקארקב

 הטיסרבינואה דוסיי דגנכ םיטסידנוב לש זורכ "חצנוה"
 ־ינויצ םזילאירפמיא לע םירמאמו 1925 תנשב תירבעה
 םימורגופ ונגריא םיכושח םייברע םידנפאש העש ,יטירב
 יאצוי ויה הלא םירקמ לבא .תפצו ןורבח יבשוי םידוהיב
 וביבסמ תואיצמה .וכרדב "דנוב״ה ךלה בור־יפ־לע .ןפוד

 .וליבשב תמייק התיה אל
 תנשב "דנוב״ה ונלצא םייק היה אל תילאמרופ הניחבמ
 ךותב העונצ היצקסב התליחת — ולש הירוטסיהה. .1919
 רמולכ ,.ס.פ.׳זה חמצ וזמ .תיטסילאיצוסה תינלופה הגלפמה
 הגלפמה ךותב איה ףאו ,תידוהיה תיטסילאיצוסה הגלפמה
 .ם.פ.׳זה ןגראתנ ךכ־רחא קרו ,תינלופה תיטיסילאיצוסה
 ןילופ לש התמוקתל תונושארה םינשב .תיאמצע הגלפמכ
 קלחכ תיאסרגנוקה ןילופבש "דנוב״ה םע .ם.פ.׳זה הרשקתה
 ¬כה םינויצה ונאש המ .הימונוטוא תצקבו ולש ילארגטניא

 דוחיאל הנש םירשע ךשמב תושעל ונדיב הלע אל םיילל
 ,"דנוב״ה השע ,ןילופ לש תוזוחמה תשולשב וניתוצובק

 "דנוב״הש ןבומ .תוינאגרואה ותולישבל רכיה־ןמיס הז היהו
 ,תינלופה תיטסילאיצוסה הגלפמה םע הלועפ ףתשל הסינ

 ¬יחבב .תידדצ־דח אלא בור־יפ־לע התיה אל וז הבהא םלואו

 רתויו ,"דנוס״ה םע .ם.פ.פה םעפ ףא אצי אל םייסל תור
 ¬והי הימונוטוא לש תויעב ונלצא םיעטהל "דנוב״ה שקיבש

 תיטסילאיצוסה הגלפמל םיענ תוחפ השענ ,תיתוברת תיד
 ¬ואל המצע התיה וז תינלופ תיטסילאיצוס הגלפמ .תינלופה

 ¬נמ המכו המכ הב וראשנ הזמ ץוחו ׳תינמואל רשפאו ,תימ

 "יה ןמ לידבהלו — ליגרכ וללהו ׳םידוהי םיטסילאיצוס םיגיה
 הגלפמה תא ותיסה — תיטסינומוקה העונתבש היצקסב
 ¬טוה ובש םויה ,יאמב דחאבש ,אופיא ,אצי ."דנוב״ה דגנכ

 ןורחאה טפשמב ןויראטילורפה לש תויראדילוסה ךכ לכ המע
 וז תויראדילוס השבל ,סכראמ לראקל "טספינאמ״ה לש
 ¬פהב "דנוב״הו ולשמ הנגפהב אצי .ס.פ.פה .תדחוימ הרוצ

 ־פהה הכולהתב וליפאו .הלילח — דחי לבא ׳ולשמ הנג
 רכיכב ׳ץיבקצימ םדא לש ולספל הז םויב ךרענש תיתנג
 חווירב תורבחה תוגלפמה יתש ודעצ ׳ץאלפגנירב ,תיזכרמה.
 ,וילאמ ןבומה רבדו .1939 תנשל דע גהונה עבקנ ךכ .רכינ
 הנגפה ןגראל המצעל חרכה התאר ןויצ ילעופ תגלפמש
 ,"דנוב״ה היה רבד לש ופוסב לבא .הלשמ דעצימו הלשמ
 ¬סילאיצוסה הגלפמה לש רתויב בורקה תירבה־לעב ,ןבומכ

 .תינלופה תיט
 הלע אל םלועל ?ונחטשב "דנוב״ה לש וחוכ היה המ
 ול היה .ינלופה טנמאלראפב טאדנאמ גישהל ודיב
 קרו ׳הייריעה תצעומב■ גיצנ ,הליהקה תצעומב גיצנ
 רסוח תמחמ ולש הרוטקנוינוקה הלדגשכ ,1938 תנשב
 גישה ,תידוהי תוינידמ לש תומדוק תוטישבש תואצותה
 וחוכל יוטיב הז היה .אקארק תייריע תצעומב■ םיטאדנאמ ינש

 .ונריעב יטילופה

 ידוהימ המכ לע הלודג .דתיה ונלצא "דנוב״ה לש ותעפשה
 ¬רתה םויקב יקלח תא ןתנ םג אוה ."םייעוצקמה םידוגיאה"

 היה יאמדאקאה רעונב .ותנבהו וכרד יפ־לע תידוהיה תוב
 ¬זהש העשב יתנייצ רבבש יפכ ,לבא ,הכלהכ ןגרואמ את ול

 ולביק ׳"וקסינגוא" תידוהיה תיאמדקאה תורדתסהה תא יתרכ
 תורדתסהל תוריחבב עירכמ בור תוינויצה תוצובקה דימת
 ¬ימ היהש יפ־לע־ףא ,ונלצא "דנוב״ה לש יתימאה וחוכ .וז
 ןגרואמ היה םש םגש בונראטב ןהו אקארקב ןה ןטק טוע
 םירוסמ םיגיהנמ המכו המכ ול ודמעש ךכב .דיה ,הפי

 .דואמ םירשכומ■ םג םימעפו ,דואמ
 לאכימ ר״ד "דנוב״ה גיצנ לש ותומד ינורכזפ הרומש
 אל וז תומדש יפ־לע־ףא ,ןותמהו טקשה יי רפנ דל ו ש
 -ימב הובג דיקפ אוה םויה ."דנוב״ל ךכ לכ תיסופיט .דתיה

 ,בהלנ ילארשי טוירטאפ ׳ונב) השראווב םיטפשמה ןוירטסינ

 .(הפיחב בשוי
 ¬עות וליאו ׳ס ו ר ב בקעי ר״ד היה ינולאס םאונ
 וליא .םולב הנוי היה םינומה־תופיסאב ביהלמ ןלמ
 תא עיקבמ היה ולוקש חינהל שי ,וחירי שוביכ ןמזב םולב יח
 תונויצה דגנכ אציש תופקתהב ,םוקמ לכמ .ריעה תומוח
 הז קזח ןליא דוקעל היה לוכי אלש אלא ,הרעס חורכ היה

 היעשי ר"ד .ןמז־קרפ ותואב וליפאו ,תונויצ ומשש
 דימת יורש היהש םדא היה ו א ל ב ר ט ם נ פ < ע י י ש )
 לכו ,תוחידב תעמשהל ןמוזמו ןכומ ,םמורמ חור בצמב
 ."דנוב״ה תגלפמ תבוטל ויניעב■ רקי היה אל ןברק

 םתואל ךייש היה — רב יי ר ש ק י רנ.ד ר״ד
 ר"ד .שממ המגוד םזידנובה היה םליבשבש ,םישנאה
 ¬כלא םלהליו ר״ד /ץיבורדנסכלא יצאנגיא
 ונמנ הפי ר״דו ררש לאונמע ר״ד ,ץי בור דנ ם
 ¬נא ז ונתביבסב "דנוב״ה לש םייטרואיתה ךוותה־ידומע םע

 םה .הלכלכה עדמב םיעוקשו יניצר םינפ־רבס ילעב םיש
 תא םלה אל תואיצמב והשמ םא ."דנוב״ה לש וירפוס ויה
 ר״ד .םתרותב אל לבא תואיצמב היה םגפה ירה ,םתרות
 ¬ואה תחאב רוסיפורפ םויה שמשמ ׳ץיבורדנסכלא יצאנגיא

 ררש לאונמע ר״ד .קרוי־וינ ריעבש תונטקה תואטיסרבינ
 ינשה בלשב ןודנולב תינלופה תימואלה .הצעומב ימע בשי
 תונמדזהה יל הנתינ תחא אל .היינשה םלועה־תמחלמ לש
 םויה .םינוש םימע ינשל ונא םיכייש ויתולועפ יפלש ,עובקל
 ¬רועו תירבה־תוצראב םזידנוב־ואינה לש עינמה חוכה אוה

 ."טייצ רעזנוא" םשב ינויצ־יטנא יניצר ןוחרי לש בוטה וכ
 ¬שמה עוצקמל ירבח ,ר נ י י פ ו א י ל ר״ד ןורחא ןורחאו

 דקפמ אל לבא ונתביבסב םזידנובה לש םיניצקה דחא ,םיטפ
 בירה ץרפש העשב ןכש ,דחוימב ןאכ ותוא ינא ריכזמ .דודג
 .לארנגל היהנ ללכב ןילופבו השראווב "דנוב״ה תרתחמב
 תא ןודנולב יתארק םעפ אל .ולדג ויתויוכזו םצעו לדג אוה
 ־ב ןילבולב רטפנ אוה .יוניכב םימותח םייאשחה ויתוח״וד

 .ןילופ לש שדחה רטשמה תליחתב ,1945
 רחאמ ,"דנוב״ה לש םיגיהנמ המכו המכ דחוימב יתרכזה
 םינויצה ונל .תיאדנובה הצובקל דובכ לש םחי וררוע םהש
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 ,"דנוב״ה לש ויכרדו ויתוטיש תא דבכל םימעפל היה השק
 תרוויעה ותאנש דגנכ בישהל ונילע לטוה תובורק םיתעלו

 .האנשב םג אלא דבלב יוניגב אל תונויצה תא

 התע םיבשויה ,רבעשל םיאדנובה םיגיהנמה ןמ הברה
 אל לבא ,לארשי תנידמל עגונב םתעד תא וניש ,ב״הראב
 רבדה אלפל .תונשיה םהיכרדב ןיידע םיכלוה םהמ םיטעמ
 ¬ובס .םיפצמ ןיידע םה .םיניע־חוקפ לש ונוררוע לודג המכ
 ןימאמ ינא .םיפצמ םה המל ריכזא אל םא אהי בוטש ינר

 .אווש־תלחות אהת םתלחותש המלש הנומאב

 המוד "דנוב,"ד היה ,תינוגרא הניחבמ ,דחא טרפב וליאו
 תא תינויצה העונתה ןמ ולביק םהינש ."הדוגא״ל תאז לכב

 דסייל הדוגאה הבריס הליחת .ימואלניבה ינוגראה ףקיהה
 ךכב המישאהש אלא דוע אלו הלשמ תימואלניב תורדתסה
 המיקה המצע איה העש התוא לבא ,תינויצה תורדתסהה תא
 ־ה לש ותעד םג ,רחא דצמ .התעונתל תימלוע תורדתסה
 קרו ךא הל םויקו םיסב ותורדתסהש ,דימת ,דתיה "דנוב"
 .ימואלניב ףקיהב אל לבא ,הנידמו הנידמ לכ לש הימוחתב
 ¬ה יטסילאיצוסה לאנויצאנרטניאל ךייתשה "דנוב״ה םנמא

 לאנויצאנרטניא לש ןויערב םחל ומצעלשכ אוה לבא ׳ינש
 ,לארשי תיב לש לודגה ןברוחהו סרהה רחאל ,וישכע .ולשמ
 לכב טילחה ,ןילופבש ויתוחוכ בטימ םג ודמשוה םהבש
 תוצרא המכב ולש הטילפה תיראשמ םיקהל "דנוב״ה תאז
 ¬צא תארקתמ ץידע השוב ימעטמ .ולשמ תימלוע תורדתסה
 אלא וניא הז יוניב לבא ,םואית־דעו םשב וז תורדתסה ול
 היסוניכ תא תמייקמה ,שממ תימלוע תורדתסהל האווסה

 .םיימלועה

 םייחב היזלש,ו תיברעמה היצילאג לש ןדיקפת .4
 ןילופבש םייללכהו םיידוהיה

 ¬שמ רתוי וב וללכנש ,לודגה■ ןיינבב הניפ אלא ונייה אל
 ¬לימ השימחו םישולשל בורקו םידוהי לש םינוילימ השול

 םירושק ונייה םיינלופ םידוהיכ .הנידמה יחרזא לש םינוי
 םינויצבו ,הנידמה יחטש לכבש םידוהיה יניינעב קודה רשק
 לע ונדקש םייללכ םינויצכ .ןילופבש תינויצה העונתב —
 ¬מה יחרזאכו ,וז הנידמב תינויצה העונתה לש החוכ תרבגה

 אובל םוקמ ןאכו "דבש םייחה ימוחת לכב ןיינע וניליג הניד
 דיקפת הזיא תיצראה ונתורדתסהל הל עדונ םולכ :לואשלו
 אלש רשפא וא ,הנידמבש םייללכהו םיידוהיה. םייחב אוהש
 ¬וגא היתויעבו םימצמוצמ היקפואש ,המצעל תכ אלא ונייה

 ?תוירטנצ
 ןוצר חוכ תיצראה ונתורדתסהל עדונ םנמאש ,עובקל שי
 לש ךלמה ךרד לע תולעלו תמצמוצמה התרגסממ גורחל
 רשפאה לככ ונשקיב .הנידמבש םייחרזאהו■ םיידוהיה םייחה
 ינא ףא גורחא ךכיפלו ,ולא םייח לע ונמתוח תא עובטל

 ¬בהל לדתשאו םימצמוצמה וניתולובגמ יתונורכז רואיתב
 .הלוכ הנידמה לכבש םיניינעה תולשלתשהב ונדיקפת ריה
 לכ לש הייח תמיב לע הז דיקפת תדמעה אלבש ינרובס

 .תיביטקייבואה םירבדה־תאצרה הקול התיה ,הנידמה

 ¬תנש הז■ ןוצר חוכ עבג ןיינמ :ימצע תא יתלאש תחא אל
 דיקפת אלמל וז הזע הפיאש ץינמ ?הטקשה אקארקב הלג
 ,היזלשו תיברעמה היצילאג ידוהי לש םתלוכימ רתוי לודג
 -ישהש הבושתה םא עדוי יניא ? ךרעל טעומ היה םרפסמש
 לולכא םוקמ לכמ ׳איה הנוכנ ולא תולאש לע ימצעל יתוב

 .הלא יתונורכז רורצב התוא
 ןילופ ייחב אקארקל הל ,דתיה הלודג תינידמ תרוסמ
 ¬רמה רבעוה תינוליגאיה הפוקתב .תינוליגאיה הפוקתה םדוק

 עדונ בזש הירטסוא ןוטלש תחת םלוא ,השראוול ינידמה זכ
 ¬ידמ תואמצעל תופיאשה זכרמב אקארקל בושח ינידמ ךרע

 ןילופ לש הז לבחב תינלופה רורחשה תעונת .תינלופ תינ
 ¬חב וז העונת לש החוכ תמועל רתויב הקזחה התיה רבעשל

 תנש רחאל הנהו .הנידמה לש םייסורפהו םייסורה םיקל
 ¬ישח תלוטנ היצניבורפ התביבסו אקארק עתפל ושענ 1918
 ־בש םינלופה ברקב ררוע הז בצמ .תדחוימ תינידמ תוב
 חוכ רוגאל וליחתה םהו ,תוממוקתה ישגר הביבסהו אקארק
 העדונש דיקפתבש תובישח התואב תוכזלו בושל ידכ ,ינידמ
 זז הפיאש .וז תובישחמ דבלב קלחב וליפאו ,רבעב םהל
 ךרדש ,הז ץרא־לבחבש ידוהיה רוביצל םג ,ןבומכ ,הלגלגתנ
 תופיאשו תויצר ,םיגשומ יפ־לע ויה ויתושגרו ותבשחמ

 .תוינלופ
 ¬מה ןמ הגירחה ןוצרל עייס יפיציפס ידוהי דוסי םג לבא

 ,תראופמ תרוסמ ,דתיה אקארק תודהיל םג ירה .רצונש בצי

 ¬והיה ינומה לא הנממ םג עתפל הרבע דבוכה־תדוקנ הנהו

 תא םיעבוט וליחתהו הנידמה זכרמב וזכרתנש ,ןילופב םיד
 .ידוהיה הבשחמה־ךלהמ לעו תידוהיה תוינידמה לע םמתוח
 ןילופ ידוהיל םהל ויה אל םינש האממ רתוי לש ןמז־קרפב
 ןילופ ידוהי םע רשק םוש ,אקארקב טרפבו ,ונתביבסבש
 השראו עתפל השבלש הרתיה תובישחהו ,תיאסרגנוקה
 תודרמתה התוא ררועש ,יגולוכיספ םרוג איה ףא השמיש

 .ינלופה רוביצה לש ותלחנ התיהש ,תימינפ
 התונפאש םג הנוזינ הלא םיינידמו םייגולוכיספ תורוקממ
 םייחב רתוי דבכנ דיקפת אלמל תיצראה ונתורדתסה לש
 בושחה םרוגה ,דתיה וז תורדתסהש קפס ןיאו ,םייללכה
 ¬סה אצומ התא וז תרצוי תוגפאשב ,ןכא .ונתביבסב רתויב

 תרוקיב לש המיענ תינשנו תרזוח המ םושמ העפותל רב
 -ףא ׳תויצראה וגיתיודיעול ונלש תונובשחו־םינידב תימצע
 םתואמ רתוי םילודג ךרעל ויה םיינויצה וניגשיהש יפ־לע
 ותוא שמיש תיגולוכיספ הניחבמ .םירחאה. ןילופ יקלחבש
 לכ זוכירל ןברדמו ליעפמ חוכ תימצע חור ־ת רוק רסוח
 ¬נש דיקפת לש ןחבמ ותואב דומעל לכונש ידכ ,םיצמאמה
 םג המרגש שי ונתונפאשש ,הארנ ןלהל .ונמצע לע ונלט
 םימילו ,אקארק דגנכ השראוו דצמ תיתודידי־אל הבוגתל
 יפ־לע־ףאו .אקארק דצמ דגנכש־הבוגת וז הבוגת הררוע
 ךרדב ךליל ןטק טועימ רותב אקארקל הל היה חרכהש
 ןכ־יפ־לע־ףא ,םירחאה ןילופ יקלחבש םידוהיה םע תחא
 ־אטנמאלראפב■ ןדה קרפב ררבויש יפכ ,הלשמ ךרדב הכלה
 לש ,ידגנכש־,־ולועפו הלועפ לש וז תוחיתמ לבא .ונלש םזיר
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 המרג ,אקארק לש האגה התדימעו השראו דצמ לוטיבה םחי
 אלו ,םידחא םידוהי םיגיהנמ דצמ םיסכתבש םייוקילל םג

 .אקארקב םג אלא דבלב השראווב
 התע הנפנו הבה ,היעבה עקר לע הלא רבסה־ירבד רחאל
 ־םה השקיב םהבש ,הברהמ טעמ ,םייטרקנוק םימוחת לא
 םיניינעב .רתוי םיבושחה הידיקפת תא טילבהל ונתורדח
 דוחיא ידיל איבהל הדמתהב ונתורדתסה הפאש םיידוהיה
 ¬ויצה תורדתסהה לש םייזכרמה םידעווה תשולש ןיב אלמ

 ־םיינידמה םיניינעה ךבסמו .אקארקו בובל ,השראווב תינ
 ¬יקפת (א) :ולא תויעב שולש לע בכעתהל ינוצרב םייללכה

 ¬מה היצילאגבש םידוהיה םיבשותה לשו ונתורדתסה לש םד

 ןילופ ןעמל ירטנמאלראפה ידוהיה קבאמב היזלשבו תיברע
 לש הדיקפת (ב) !ןילופ תודהי לש התבוטו המולש ןעמלו
 ןיב תידדה הנבה רבדב השענש עודיה ןויסינב ונתורדתסה
 תנשב יקסבארג באלסידאלז לש ותושארב ןילופ תלשממ
 לש היתודלותב ארקנש ןויסינ ,ןילופ תודהי ןיבל 1925
 ־דתסה לש התדמע (ג) !(םכסה) "הד׳וגוא" םשב ןילופ תודהי
 ־יטנאה לושינה תוינידמ םע קבאמל הנורחאה■ הפוקתב ונתמ
 ־יקסבוקדאלקס תלשממ ידי־לע הלהנתהש ,ןילופ לש תידוהי

 ידוהי תודלותב ראשית וז הפוקת .1930—1938 םינשב קב
 .םזינויצאוקאבאה תפוקת םשב ןילופ■

 ויתודלות תא ןאכ ראתל אובא אלש ,וילאמ ןבומה רבד
 אוה יאשונ .תשדוחמה ןילופב ידוהיה סזירטנמאלראפה לש
 ־ב היזלשו תיברעמה היצילאג לש ןדיקפת וניינעו לבגומ

 וביט לע דומעל ידכ לבא .ןילופבש ידוהיה םזירטנמאלראפ
 ¬יה םזירטנמאלראפה לע ותעפשה תדימ לעו הז דיקפת לש
 תאו יללכה עקרה תא ראתל הליחת ינא בייח ,ןילופב ידוה
 לע עיפשהל ונתורדתסה דצמ השעגש ןויסינה■ לש ויתולובג
 אלא התיה אל וז תורדתסהש יפ־לע־ףא ,תוערואמה ךלהמ

 .ןילופ תודהי לש היתוחוכ ללכמ ןטק טועימ

 ¬מב םהלש טנמאלראפב הנידמה יבשות■ ורחב םימעפ שש

 ,1919־ב :1939־ו 1919 ןיבש הנשה םירשע תפוקת ךש
 ¬ופה התדונת תדימ .1038 ףוסבו ,1035 ,1930 ,1928 ,1922
 ¬לע העיבקל ןתינ וז הנידמב תידוהיה היסולכואה לש תיטיל

 םיטנמאלראפה תששב .תידוהיה תוגיצנה לש התדונת יפ
 .וללה םיינלופה

 אלא טאניסמז םייסמ בכרוה אל ןושארה טנמאלראפה
 םינוממ םיריצ ינש םע םידוהי 13 וב ויהו ,דבלב םייסמ
 ־לבח ללכנ אל ןמז־קרפ ותואב ןכש ,תיחרזמה היצילאגמ
 ־סינימדאה הנוטלשל ןותנ היה אלא ןילופ תנידמב הז ץרא

 .הנידמה לש יביטארט

 ¬והיה םיגיצנה לש םרפסמ הלעו ץפק ינשה טנמאלראפב

 ,444־ל עיגה םייסה יריצ לש יללכה םרפסמ — 47־ל םיד

 םיריצ 47 לש הז רפסממו — 111־ל םירוטאניסה רפסמו
 תודחא םינש רחאל .םירוטאניס 12־ו םייסל םיריצ 35 ויה
 ידכ דע ישילשה םייסל םידוהיה םיגיצנה לש םרפסמ דרי

 םידוהי םיריצ 22־מ .ינשה םייסל האוושהב תיצחממ רתוי
 ¬והי השולש םג םללכבו) טאניסל 6־ו םייסל םיריצ 16 ויה

 .ב .ב יתגלפמ־אלה שוגה לש תינלופה המישרה םעטמ םיד

 םידוהיה םיגיצנה לש םרפסמב רתוי הלודג הדירי .(.ר .ו
 ¬כבו ,דבלב םידוהי םיריצ 11 וב ויהש ,יעיברה םייסב הלח

 םעטמ טאניסל דחאה ריצהו םייסל םיריצה■ תשולש םלל
 ,ישילשה םייסל רשקב היתרכזה רבכש ,תינלופה המישרה

 רשא) יעיברה ינלופה םייסב דיחיה ידוהיה רוטאניסה אוה
 ¬ימחה םייסב רתוי ריהמ השענ תורדרדיהה בצק .(ןוזלדנמ

 השדחה תינלופה הקוחה יפ־לע ןושארה םייסה היהש ,יש
 םיריצ השש ויה הז םייסב .םישדחה תוריחבה ירדס יפ־לעו■
 ־וממ םירוטאניס ינשו םירחבנ העברא םהמ ׳דבלב םידוהי
 תשגרומ ךרעל וז הדירי ,(םייהנקורט .יו רוש ׳פורפ) םינ
 ¬לב םידוהי םיריצ העבש וב ויהש ,ןורחאהו יששה םייסב
 .םינוממ םירוטאניס ינשו■ םייסל םירחבנ םיריצ 5 — דב

 .תודונתה לש תיטסיטאטסה הנומתה תרייטצמ ךכ

 ימו תיברעמה היצילאגמ םיריצה לש םרפסמ היה המו
 ? וללה םיטנמאלראפה תששב היזלש

 ¬בנ יששהו יעיברה ,ישילשה ,ינשה ,ןושארה טנמאלראפב
 םדוקמ) דבלב םייסבו ,דחא גיצנ תיברעמה היצילאגמ רח
 עשוהי ר״ד .(וללה תונורכזה בתוכ — ןכמ רחאלו ,ןוהט ר״ד
 ¬וכו ,יעיברהו ישילשה ,ינשה ,ןושארה םייסל ריצ היה ןוהט

 ןורחאה רמולכ ,יששה םייסל ריצ — וללה תונורכזה בת
 םג ויה יעיברהו ינשה םייסב .היינשה םלועה־תמהלמ ינפל
 ¬ה םייסב לפמטס שיבייפ :בוש׳זמ ורחבנש "הדוגא״ה יגיצנ
 היה אל ישימחה םייסל .יעיברה םייסב ןיול ןרהא ׳רו ינש
 ¬חה העש התואש רחאמ ,גיצנ םוש תיברעמה היצילאגל הל

 תא גיצה אל ןו״דט ר״ד .תוריחבה תא ונתורדתסה המיר
 תגלפמ לש הגיצנ ,אריפס דלופואיל וליאו ,ללכ ותודמעומ

 .ןיטולחל תוריחבב לשכנ .ר .ו .ב .ב תינלופה הלשממה
 ־ל היה אל םינורחאה םיטנמאלראפה תשמח לש טאניסב
 ושמיש םיימעפ ,תמא .רחבנ גיצנ םוש תיברעמה היצילאג
 .יו רשטייד .מ — תיברעמה היצילאגמ םידוהי םירוטאניס

 "רז ץרא־לבחמ ורחבנ אל וללה לבא — רגנימואב

 ונתעד תא םינתונ ונא דחא דצמ םא .הרורב הנקסמהו
 ¬ופה םיטנמאלראפה תששב טאניסהו םייסה יריצ רפסמ לע

 ריצ ידי־לע הגצוי ונתביבסש םיאור ונא רחא דצמו ,םיינל
 תניחבמש ןיבהל השק אל ירה ,םיינש רתויה לכל וא דחא
 טרפבו ,תוינידמב .דואמ םוגע בצמב ונאצמנ םיגיצנה רפסמ
 ־לע־ףאו ,תוכיאכ טעמכ הומכ תומכה ,יטארקומיד רטשמב
 לש תובושחה■ תולאשה לכ לע העפשה ונל העדונ ןכ־יפ
 ¬וקה אובי םאו .ןלהל הארנש יפכ ,ידוהיה םזירטנמאלראפה

 ,ואל :בישא ,יתועדל הריתס םושמ הזב ןיא םולכ :לאשיו אר
 .תומכ תניחבב איה תוכיאה םגש שי םיוסמ בצמבש יפל
 ־תינלופה■ תוינידמב הטיש התיה ונתורדתסהלש הז םרוג
 הגיצנש הדבועה ןכו ,םיגוש ויה היסיסכת וליפאו ,תידוהי
 תריחב לע קבאמה תעשבו םימייסה תעבראב וז הטיש לש
 ר״דכ ךכ לכ דבוכמ םדא היה ונתוינידמב הנוכנה הטישה
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 טקנש תויגטארטסאה םיכרדה■ לע ועיפשה ,ןוהט עשוהי
 ¬ש תורמל ׳ויתוינכת לעו ינלופה ידוהיה םזירטנמאלראפה

 .ךרעל טעומ היה וניגיצנ רפסמ

 ¬יהל אב יגאש םדוק הקיטסיטאטס לש וז השרפ םויסלו

 .תפסונ הנקסמ תולעהל אב ינירה■ ,םירבד לש םפוגל שרד
 תיללכה תינויצה העונתה תא וגתורדתסה הגציי ףוס־ףוס
 .הנידמב תינויצה העונתה ללכמ קלח .דתיה איהו ונתביבסב

 ¬יצנה לש החוכ תא הארנ םא ןיינע םושמ הזב אהי ךכיפל
 ¬חא תוצובקל האוושהב ,םיטנמאלראפה תששב תידוהיה תוג

 ¬יחבהש ןוויכו .הנידמב תיללכה תונויצה לש הדמעמלו תור
 ¬שה ןהיתואצותב התיה ירה ,תויללכ ויה טנמאלראפל תור

 .תיצראה ונתוינידמב תוחוכה יסחי תופקת

 השש ,ןושארה םייסב םידוהי םיריצ רשע־השולש ללכמ
 ידהוא םע הנמנש ימואל־ידוהי היה דחאו םינויצ ויה םהמ

 ¬כש. ,ינשה םייסב .(ןי׳זדנבמ רהיצנייו המלש ר״ד) תונויצה

 םישולש ויה ,םידוהי םירוטאניסו םיריצ העבשו םיעברא לל
 ¬ראו םישולש ןיבמ .ל״בה רהיצינייו ר״דו םינויצ השולשו

 ¬שה םייסב .םייללכ םינויצ ויה םהמ םירשע םינויצה העב

 ויה ,םידוהי םירוטאגיסו םיריצ םיינשו םירשע ללכש ,ישיל
 .םייללכ םינויצ רשע־םינש םללכבו ,םינויצ רשע־השש

 םהיניבו) םיידוהי םיריצ רשע־דחא וב ויהש ,יעיברה םייסב
 וכייתשהש םינויצ ויה םהמ השש ,(דחא הנוממ רוטאניס
 השש וב ויהש ,ישימחה םייסב .םייללכה םינויצה תעונתל
 השולש ׳םינוממ םירוטאגיס ינש טאניסבו םידוהי םיגיצנ
 ןיבמ .(רוש ׳סורפ) תונויצל בורק דחאו םינויצ ויה םהמ
 ונא םא — העברא קויד רתיל וא ,וללה םינויצה תשולש

 ¬לכ¬ םינויצ ינש ויה — רוש ׳םורפ תא ןובשח ללכל םיפרצמ
 םידוהי םיריצ העבש ויה ,ןורחאה רמולכ ,יששה םייסב .םייל
 םהמ העברא ,הלא םיריצ העבש ןיבמ .םירוטאניס ינש םהמו

 .םייללכ־םינויצ השולש — העבראה ללכמו ,םינויצ ויה

 םייחב עירכמה חוכהש ,לילעב הארמ וז הקיטסיטאטס
 הכותבו ,תינויצה הצובקה ,דתיה םיידוהיה םיירטנמאלראפה
 העיבה הנידמבש תידוהיה היסולכואה .םייללכה־םינויצה
 וז העונתו ,תינויצה העונתה לש תיצראה התוינידמל ןומא
 תויריעל תוריחבה ,תמא .הלודג תוירחא המצע לע הלטנ
 ןיידעש אלא ,הנפימ לע וזמר 1939 תליחתבו 1938 תנשב■
 ¬רפש יפל ,תינידמ הדבועכ הז הנפימ תוארל היה רשפא־יא
 ¬פאה הל הנתינ אל תיאדנוב־ורפה הייטנהו המחלמה הצ
 ¬מב .טנמאלראפל תויללכה תוריחבה ןחבמב דומעל תורש
 ¬מנ ׳ישימחה םייסה לש ןמזה־קרפמ ץוח ,הפוקתה לכ ךש

 ונקבאמב עירכמה ינויצה בורה לש הנחמב אקארק האצ
 .תיצראה ונתוינידמבו ירטנמאלראפה

 תטישבש תוחתפתהה יבלש ויה המ :היעבה לש הפוגלו
 הניחבמ ןה ,ולא םינש םירשע ךשמב תיברעמה היצילאג
 ¬תנ דציכו ׳םייטילופה םיסיסכתה תניחבמ ןהו תיגולואידיא
 ¬ה םיטנמאלראפה תעבראב וניגיצנ לש םקבאמ ךלהו םצע

 ־קרפב ןכש ,םיטנמאלראפ העברא ינא רמוא ?םינושאר
 לכ !ללכ הטיש לע רבדל ןיא יששה טנמאלראפה לש ןמזה

 לש ותיראש תלצהלו הקילדה יוביכל הנותנ ,דתיה ונתעד
 .ידוהיה םויקה

 רחאלש הנושארה הפוקתל רדסה יפ־לע התע הנפנו הבה
 ¬צה שולש .ןושארה ינלופה םייס,ד לשו ןילופ לש התמוקת

 ־נמאלראפה־ינידמה וקהש ,ירבדל דוסי יל הנשמשת תורה
 ¬יחתבש ימינפה דוריפה תורמל דיחא ודוסיב היה ונלש ירט
 ,ןילופ יקלח תשולשב תידוהיה תוגיצנה לש הנוגרא תל
 ־בז תיאסרגנוקה ןילופב — דבלב םיינשב :קויד רתילו
 ותרהצה (א) :ןה ולא תורהצה שולש .תיברעמה היצילאג
 דעווה םשב 1918 רבמבונב 1,1 םוימ םיובערג קחצי לש
 ־שכ ,תיאסרגנוקה ןילופב תינויצה תורדתסהה לש יזכרמה
 הרהצה (ב) !יקסדוסליפ ףזוי דקפמל תחלשמה שארב דמעוה
 קחצי וארקיש תורהצה שולש :וננושלב קיידנ םאו ,היינש

 ־ימהה הבישיב רטומלרפ .א ברהו יקצולירפ חנ ,םיובנירג
 ,1919 ראורבפב 24 םוימ ןושארה ינלופה םייסה לש תיש
 הלשממה שאר לש לודגה ינידמה ומואנ לע חוכיווה תעשב
 וישכע תחנומה תישילש הרהצה (ג) !יקסברדאפ יצאנגיא
 תבישיב ןוהט עשוהי ר״ד לש ותרהצה איהו ,יניע דגנל
 רבדב חוכיווה םייקתנ הבש ,1919 ינויב 31 םוימ םייסה
 תשולשש ,ריכזהל יוארה ןמ .יאסרו לש םולשה הזוח רושיא
 ךרד לע ודחאתנ ןושארה ינלופה םייסב םיידוהיה םיבולקה

 ."ישפח דוחיא" לש
 לבא ,ןתומלשב תורהצהה לכ תא איבהל םוקמה ןאכ אל
 ¬בב םיובנירג קחצי רמא הנושארה ותרהצהבש ןייצל שי

 : תוריה

 (יקסדוסליפל הנווכה) ךילא םיאב אלמ ןומאב ונא ףא ...׳

 ¬הו תיאמצעה הקילבופירה תמדא לע ונדמעב .ונתעיבתב
 ¬וק הלשממ לש תידימה התמקה חרכהב ונריכהב ,תדחואמ

 ־ירה לש הטנאוטיטסנוקה תאירק לשו תיממע תינויצילא
 הקילבופרה ייחב םייונישה םע דחיש ונא םיצור ,הקילבופ

 .׳םידוהיה לש םהייחב םג םייטארקומיד םייוניש ולוחי

 ,אטיב 1619 ראורבפב 24 םוימ םייסב היינשה ותרהצהבו

 ,ותצובק לש יבויחה הסחי תא רתוי רורב ןפואב םיובנירג

 :תינלופה הנידמל ,דמע השארבש
 םה ןילופ תנידמ לש האלמ תוינרבוסו קודה רשק...׳
 החינמ■ הניאש ,תינידמ המויסכא תניחבב (םידוהיה)ונליבשב
 ימצע םויקל תוכז םיעבות ונא ימואל טועימכ .קפס לש לצ
 השולש וקיחרת אלש םכילא םינופ ונא .הימונוטואל תוכז וא
 ובה .תינלופה הנידמה ןיינבב הלועפ־ףותישמ םיחרזא ןוילימ
 ¬תהל לכוי םלועה יבחרב ינלופ ידוהי לכש ,םויק יאנת ונל

 הנידמב רבד םושו ,ינלופ חרזא יננה :רמולו םהב תואג
 .׳יל רז וניא תינלופה

 ךרד לעו תיניטאלב ןורחאה טפשמה תא רמא םיופנירג
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 ־ירפו רטומלרפ לש םהיתורהצה תא טטצל ךרוצה ןמ ןיא
 ןושארה .םזיטוירטאפה תשגדהב וגילפה וללה ירה !יקצול
 ־ה תא םיעטה ינשה וליאו ,תויתד תויוכז אלא שרד אל
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 טטצא דימ׳ ררבתתש ןווכמ תנווכב .(טייקיאאד) ׳תוינאכ׳
 רבכ .הלעמל היתרכזהש ןוהט ר״ד לש ותרהצהמ עטק וישכע
 טישוה ,1919 ראורבפב 7 םויב ,ןכל םדוק םישדח העברא
 ותרהצהב הנידמה תבוטל הלועפ ףותישל ודי תא ןוהט ר״ד
 ¬ה ינלופה אבצה תמקה לע חוכיווה םייקתנש העש ,םייסב
 תעדה יוליג תא רסמ אוה 1919 ילויב 31 םויב לבא •ןושאר

 :אבה

 ןויווש ינא עבות .שקבל אב ינא דסחו םימחר אל ...׳
 םינותנ־םינותנש ,ריהצמ ינירה .ןילופ תנידמב ימעל תויוכז
 ¬מוע ונאש (ריהצמ ינירה) .(ןילופ תנידמל הנווכה) ךל ונא

 ¬עמ ונתוא וחדת לא לבא ,דואמ ךל םינמאנו ךתורשל םיד

 תוינידמ וטקנ .סרהו הלילש לש תוינידמ וטקנת לא .םכיל
 .׳הריציו ץינב לש

 ¬ש םיאור ונא ,םנונגס ינוש תורמל ,ולא תורהצה ךותמ
 ¬ופה הנידמל םידוהיה לש םדי תטשוה היה ףתושמה ןנכות

 דרוקאב ,אופיא ,וליחתה ידוהיה דצה ןמ .ינלופה םעלו תינל
 העש התוא .וניתורושב ינוגראה גוליפה תורמל ףתושמ
 ןילופ לש התטישכ תיברעמה היצילאג לש התטיש ,דתיה
 תמיענש — ךכ לע ינא רזוחו — יפ־לע־ףא ,תיאסרגנוקה
 הנושה תינידמה תרוסמה תמחמ תצקמב הנוש ,דתיה ןונגסה
 ידוהיה םזימטפואה .היצילאג ןיבו תיאסרגנוקה ןילופ ןיבש
 לש ותרהצה תליחתב תאש רתיב וטלבוה קדצב הנומאהו

 : 1919 ילויב 31,־ב ,םוי ותואב ןוהט ר״ד

 האריי וליפאו — ןימאמ יננה .ןילופב ןימאמ יננה...׳
 ינא עדוי .ןילופ לש רשואה־בכוכב — ילאטאפכ הז רבד
 לש םהירבדל תינלופה המואה ינב בור ובישקי דימת אלש
 רשפאש ,הלילשה ךרד לע תונבל רשפאש ,םירובסה םתוא

 ׳...םידוהי ןוילימ השולש הדצה קוחדל
 םייס ותואב רובידה תושר תא ןוהט ר״ד לטנ תחא אל
 הבחרהב רביד דימתו ,םינש שולשמ תוחפ םייקתנש ,ןושאר
 .השדחתנש הנידמב שדחה רטשמה לש דוסיה יניינע לע
 םירוטאניס יונימ דגנכ ,טאניסה דסומ דעכ עירתמ היה אוה
 םע טרפבו ׳םירחא םיריצ םע דחי .ךכ ידיל אב םא —
 ןיינעב תוטלחה לש ןתללכה לע עיפשה אוה ,םיובגירג קחצי

 ,109 ,96 ,96 םיפיעסב יאסרווב םולשה הזוח לש םיטועימה
 ,הנושארה תינלופה הקוחה לש 117־ו 115 ,113 ,111 ,110

 ,לק היה אל רבדהו .1921 סראמב 17 םויב הפקותל הסנכנש

 ,תינלופה המואה לש העודיה התושיגרב עגנ ןוהט ר״ד ןכש

 םלואו .תשדחתמה התואמצע לש הפוקתה תליחתב טרפבו
 ¬ניבה קוחהש ,רבדל העדונ הבורמ תובישח םיטועימה ליבשב:

 דומעל םהילע לקי וז ךרדב ןכש ,הנידמה קוח היהי ימואל
 הלגלגתנ הלודג תוכז .ל״נה םיפיעסה לש םמויק רמשמ לע
 םייסב םידוהיה םיריצה לש ןושארה ישפחה דוחיאל אופיא
 ונירבח םע הלועפ ונתורדתסה הפתיש העש התוא .ינלופה
 ־ארגורפ הלועפ־ףותיש הז היה אלו .תיאסרגנוקה ןילופבש
 תיברעמה היצילאגש רחאמ ,ינוגרא םג אלא ,דבלב יטאמ

 ¬רב אלא ,הלשמ המישרב הז םייסל תוריחבב הפתתשה אל

 םינויצו תיאסרגנוקה ןילופמ םינויצ לש תפתושמ המיש

 תידוהיה תימואלה הצעומה׳ תמישר ,תיברעמה היצילאגמ
 המקה ןילופ לש ׳שבדה חרי׳ב וז הילידיא לבא .׳תינמזה

 .בר ןמז הכרא אל היחתל

 היצילאגש ,עובקל שי וז הנושאר הפוקת לש המוכיסבו
 ¬יה םזירטנמאלראפב דואמ ליעפ םרוג השמיש תיברעמה
 ומייקתנ אל תיחרזמה היצילאגב) ןושארה םייסה לש ידוה
 ־נייטשו ץיטשנבל םיללובתמה ינשו ,הז םייסל תוריחב םוש
 ךרדב םייסל וסנכנ ,דואמ םירשכומ םישנא םהינש ,זיוה
 ישנא לש םהייה תא ררמל ידכ רשפאה לפכ ושעו יונימ לש
 ¬תמ םינמלטנ׳גכ ,ןבומכ ,תיתוברת הרוצבו ,ימואלה הנחמה

 .(םיללוב
 ־תש רשפא ,ןילופבש ידוהיה םזירטנמאלראפה תודלותב
 הבושחה התיה 1928 דע 1922־מ ינשה םייסה לש ותפוק
 לודגה ידוהיה בולקה לש ויתולועפ .םיגשיהה־תברז רתויב
 וב ויהו ,"ולוק" םשב הז בולק ארקנ םעפה .תוידדצבר ויה
 ־אניס 12־ו םייסל םיריצ 34 םהמ ,םימרזה לכמ םירבח 46
 ןוויכ ,הז ׳וילוק׳ל ךייתשה אל דבלב יקצולירפ חנ .םירוט
 םוש לע ופרצל אלש ׳זלוק׳ה טילחה תועד בור יפ־לעש

 .תדספנ תוריחב־תלומעת להינש
 ־ופתנש הפוס וז הילידיא .הילידיאה תא הלעמל יתרכזה
 ינשה םייסל תוריחבב .ןיטולחל אל העש יפל לבא ,הרר
 ¬ישב אל רבכו ,תדחוימ המישרב תיברעמה היצילאג האצי
 הנורחאה > תיחרזמה היצילאג׳ םעז תיאסרגנוקה ןילופ םע ףות
 ־אג לש התואמצע .ינשה םייסל תוריחבב הפתתשה רבכ
 םעטו .תוריחבה תלועפב אופיא הליחתה תיברעמה ,ריציל
 היצילאג אלש ,םיטועימ לש שוג רצונ השראוובש ,רבדל

 וב שיש ויה תורובס תיחרזמה היצילאג אלו תיברעמה
 ¬חל הררופתנ אל הילידיאהש יתרמא םאו .תינבת םושמ
 ־׳זב לפמטס שיבייפו ןוהט .י ר״דש םושמ הז ירה ,ןיטול
 רחאל ופרטצה ,תיברעמה היצילאגמ םייסל םיריצה ,בוש
 םידוהיה םיריצה םע דחי דחואמה ידוהיה ׳ולוק׳ל תוריחבה
 םידוהי םיריצ הברה םעו (17) םיימואלה םיטועימה שוג לש

 .(16) תיחרזמה היצילאגמ
 היזלשו תיברעמה היצילאג לש דחוימה ןדיקפת היה המ
 הווה ז ינשה ינלופה םייסב ירטנמלראפה ונקבאמ תעשב
 ,1925 ילויב 4 םויב המתחנש ,(םכסה) "הדוגוא״ב :רמוא
 עשוהי ר״דלו וגתורדתסהל תערכמ תובישח העדונ הז ןיינעבו
 ־ילאגמ ןיראמזור קירנה ר״דלז ךייר ןואיל ר״דל ןכו ,ןוהט
 "הד׳יגוא״ה לש הז ןיינע ינא איצומ םלואו .תיחרזמה היצ
 דחייאש אוה יואר ןכש ,דחוימ קרפ ול שידקמו הז קרפמ

 .דחאכ הלילשלו בויחל רובידה תא וילע
 הייעבב תיברעמה היצילאג לש הדיקפתל תודחא תורעהו
 םיטועימה לש שוגה תייעב איהו ,העש התוא לש תיזכרמה
 ־םוי ייחב ןילופב תוימשיטנאה לש הלודיגל ןכו ,םיימואלה
 ןהב היה רבכש ,היתועפותב זניריצ לש םתמחלמלו םוי

 ןתעשב ונתינש תויטוירטאפה תורהצהה יכ ריהבהל ידכ
 ןמז ,תמא .רבדמב ארוק לוק אלא ויה אל הלעמל ורכזנשו
 ׳םורפ הלשממה שאר לש ותנוהכ תפוקתב ,ןכמ רחאל רצק
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 ימה ונקבאמ תטישל תידוסיו תינורקע תובישח ול העדונש רצק ןמזל לבא ,הבוטל לק יוניש בצמב לח ,לטראב לראק
 .דואמ

 םיזוחא םישולשל בורק :םיימואלה םיטועימה שוג ןיינעל
 ויה םהמ דחא לכ .םיימואל םיטועימ ויה ןילופ יבשותמ
 םהיתורטמ .תוילאמיסכאמו תוילאוטקא ,ולשמ תורטמ ול
 ¬לה םיסורהו םינמרגה ,םיניארקואה לש תוילאמיסכאמה

 דחא לכ ןכש ,תויטנדריא רמולכ ,תוילאירוטירט ויה םינב
 ־מכ ויניעב הבשחנש הנידמב לבג וללה םיטועימה תשולשמ
 טועימל .הינמרגו הנבלה היסור ,הניארקוא :םא־תניד
 רדס לע ,אופיא ,ופצ .וזכ הרטמ ,ןבומכ ,.דחיה אל ידוהיה
 ויהש ,תוילאוטקא תויעב ,םיינידמה םייחב ליגרכ ,םויה

 דציכ :ויה תוילאוטקאה תויעבהו .םיטועימל תובישח תולעב
 ,תדחואמ תיזח תועצמאב ,טנמאלראפב תוגיצנה תא לידגהל
 ־רחאל םוחללו ,תוריחבה ירדסב תועינמה תא ץורפל תנמ לע
 ־נמאלראפ תוגיצנ תועצמאבו רתוי הלודג הווקת ךותמ ,ןכמ
 ¬ימה לש תוילאירוטירטה םהיתועיבת לע ,רתוי הקזח תירט

 שוג לש ותריציל ואיבה ולא תופתושמ תורטמ .םיטוע
 ןיוורא ינמרגה היה הז שוג לש ומזוי .םיימואלה םיטועימה
 ¬רגה .םיובנירג קחצי היה םישגמהו םחולה םלואו ,ךאבסאה

 ,הנידמכ הינמרג התשעש המ ושע ןילופב םינמ

 םיימואלניב םיסרגנוק תכירעל המזיה האב םהמו
 ,הבינ׳זב םימואלה רבחל רשקב םיימואל םיטועימ לש

 תבוטל הלא םיימואלניב םיסרגנוקב שמתשהל ידכ
 ¬גנתה .םלועה יבחרב םיינמרגה םיטועימה תבוטלו הינמרג
 םייסב םיימואלה םיטועימה שוגל םיידוהיה םיגוחה לש םתוד
 ¬בהה תמחמ ׳תישאר :םיאבה םיקומינה לע הססבתה ינשה

 ¬ימה ןיבל םיילאירוטירטה םיטועימה ןיבש םיינורקעה םילד

 :ופוג םייסב העפשה םיטועימה שוגל אהת אל ידוהיה טוע

 יפל ׳תוריחבה תעשב ןכמ־רחאל ררופתי הז שוג ,תינש
 תויתגלפמה םהיתויטנו דחא רמוחמ וצרוק אל םיטועימהש
 ¬לה תושירדה תמעטה תניחבמו תידמעמ הניחבמ תונוש

 ¬תה ידיל איבהל לולע םיטועימה שוג ,תישילש :תוימוא

 ונילעמ קיחריו ינלופה םעה לכ לש הדיחאו תנגרואמ תודגנ
 תודידי ונל תושחורה ינלופה םעה ןיבמ תוצובקה ןתוא וליפא
 ןוויכו .תיטסילאיצוסה תינלופה הגלפמה תא טרפבו ,תיסחי
 בורה אצמי ,ץוחה תוינידמ יארכ םינפה תויעדמ יאר אלש

 םקנתהלו םיטועימה שוג תא רובשל דציכ ךרד ינלופה
 ךכיפל .םידוהיב םעפה םג :רמוא הווה ,םיישארה וימרוגב
 ול תעדונ אהת אלש ,ינמז ירפסמ ןוחצנ .יאדכ רבדה ןיא
 האנש לש תוינידמ ידיל איבהל לולע ,תיסחי תובישח אלא

 .תינלופה המואה לש לודג קלח דצמ תיגולוכיספ
 ןאכ םיעטמ יננה דגנכו דעב םיקומינה תא תוצמל ידכו
 ובישה םידוהיה דצמ םיטועימה שוג ידיסחש ,תוינפ אלל

 המואה ינב בור לש האנשה תוינידמש ,הלא םיקומינ לע
 תוגיצנ לע רותיו וליאו ,יכה ואלב תמייק רבכ תינלופה
 ייוכיס תא ,רבד לש ופוסב ,שילחי רתוי הקזח תידוהי

 .ונקבאמ
 ,יגולואידיאה חוכיווה לש תיללכה הנומתה הרייטצנ ךכ

 .תורחא תונידמב םג טועימ רותב יניד
 ־סה לש הביטוקסכאה ירבח בור הכלהל ודמע הז חוכיווב
 ןויערב וכמת אלש ,םתוא לש םדצ לע תיצראה ונתורדת
 הנחמל ךייתשה וללה תונורכזה בתוכ םנמא .םיטועימה שוג
 ינש .הלק התיה אל היעבהש יפ־לע־ףא ,הז ןויערב םיכמותה
 עירכה יניעב לבא ,םיבושח םיקומינ תולעהל ועדי םידדצה
 תימיספ הייאר יתיאר העש התוא רבכו ,זא ררשש בצמה
 בור לש תוינידמה םהיתויטנ תמחמ ןילופב ונמע דיתע תא
 תיצראה ונתורדתסה ירבח בורש ןוויכ לבא .ינלופה םעה יגב
 ¬תהב קלח יתלטנ ךכיפל ,םיטועימה שוג לש ןויערל ודגנתה

 השעמל■ .ינמז חרואבו דבלב ףיקשמכ הז שוג דוסייל תויוצעיי
 ידיל אב הז בצמו ,םיפיעסה יתש לע ונתורדתסה החספ
 תמישרל הפרטצה אל ונתורדתסה :תואבה תודבועב יוטיב
 ,הלשמ המישרב האצי טנמאלראפל תוריחבבו ,םיטועימה שוג

 ,"תיברעמה היצילאג ידוהי לש תימואלה תודחאתהה" תמישר
 דמע המישרה שארב .תוצובק עבש לש תבורעת .רתיהש
 .וללה תונורכזה בתוכ — ינשה םוקמבו ,ןוחט עשוהי ר״ד

 ,םיטועימה שוג תמישרל ונתורדתסה לש התודגנתה תורמלו
 .םיטועימה שוג לש תיתכלממה המישרל הפרטצנש הפוס

 לבא ,תינידמ הניחבמ לוספ םיטועימה שוג היה אקארקב
 רחבנשכו .הרשכ .דתיה הז שוג לש תיתכלממה המישרה

 ,םיטועימה תמישר םעטמ ןהו אקארקב ןה ןוהט עשוהי ר״ד
 ¬ממה המישרב ומוקמבו ,אקארק לש טאדנאמב רחב אוה

 קהבומ יוטיב .דז היהו .ינמרג אב םיטועימה שוג לש תיתכל
 .תוביקע־יאלו םיפיעסה יתש לע החיספ לש בצמל

 ידוהיה ׳ולוק׳ה היה ינשה םייסה לש ךשוממה ןמזה קרפב
 ותימאלש אלא ,יסחי ןוחצנ תוארל היה רשפא ךכב .דיחא
 לש םיינגורטיהה היקלח תובורק םיתעל וקרפתנ רבד לש
 רחאל טרפבו ,םהלשמ םיכרדב וכלהש ידי־לע וז תודחא

 ."הדוגוא״ה
 התוא .תוידדצבר תולועפ המייק ינשה םייסב ונתוגיצינ
 קוחבש תודחוימה תוארוהה לוטיבל קבאמה ליחתה העש
 העש התוא :תקלוחמה ןילופב םישבוכה וגיהנהש ,להנימבו
 תוידוהיה תוליהקה לש יזכרמ דוחיא לע קבאמה ליחתה
 ףגאה חתפ העש התוא :רתוי הבחר תוכמס לעו ןילופב
 ־מונ" תנגהל היולג המחלמב• ינלופל םייסה לש בושחהו ינמיה
 םיטנדוטסה ליבשב םיזוחא לש רועיש תעיבקלו "סוזאלק םור
 1925 ינויב 19 םויב .םיהובגה רפסה־יתבבש םידוהיה
 ותואב .הז ןיינעב הטלחה םייסה לש תוברתה תדעו הלביק
 ־ארג באלסידאלו לש ותושארב ,הלשממה הפירחה ןמז-קרפ
 לאשמ המייק איה .םידוהיב תילכלכה המחלמה תא ,יקסב
 םיהובגה רפסה״יתב לש תוטלוקאפבש םיטנדוטסה לכ ןיב
 ¬וטסל םיזוחא תעיבקו "םוזאלק םורמונ״ה רבדב ןילופבש
 םיהובגה רפסה-יתב לכב תוטלוקאפ 36 ןיבמ .םידוהיה םיטנד
 דעב תיבויחה ןתעד תא תוטלוקאפ 27 ועיבה ,ןילופבש
 םיזוחא לש המרונ תעיבק דעבו "סוזאלק סורמונ״ה תגהנה
 ןתבושת דבלב תוטלוקאפ עשת וליאו ,םידוהיה םיטנדוטסל
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 הטלוקאפב רתויב השבגתנ םידוהיל האנשה .תילילש התיה
 .אקארקבש האופרל

 .ןוהט עשוהי ר״ד בושחו ליעפ קלח לטנ הזה קבאמה לכב
 ¬ממ דגנכ אצי ובשו םייסב אשנש ומואנ השע לודג םשור

 ¬והיה תוליהקב הארש ,יקסרוקיש באלסידלאו לש ותלש

 ךכיפלו ׳לרנג היה יקסרוקיש באלסידאלו .םויגליבירפ תויד
 תרעסבו .תוינידמב םייאבצה וינוניג תא ןוהט ר״ד ףיקתה
 -יתבבש םידוהיה םיטנדוטסל וטיגה ילספס םע קבאמה

 ¬וטסה תא דדוע ובש ,רמאמ ןוהט ר״ד בתפ םיהובגה רפסה
 דואמ םיבושח םיכרע רצי ונמעש םיעטמו םידוהיה םיטנד
 דגנב תייחב דמע ידוהיה ׳ולוק׳הש העשב .וטיגב בשישכ
 ¬יבק דגנכו םיזוחאה רועיש תעיבק דגנכ ׳■"סוזאלק סורמונ״ה
 ר״ד לש וירבד ויה ,םידוהיה םיטנדוטסל• וטיג ילספס תע
 באכו רעצ יאלמו יפוסוירוטסיהה םרואיתב םיירוקמ ןוהט
 ¬ידמה יגוח לע השק םשור וריאשהש אלא ,היוצר םתנווכו

 .םידוהיה םיאנ

 .ישילשה םייסל תוריחבה ומייקתנ 1928 םראמ שדוחב

 ,ולא תוריחב תעשב םיטועימה שוגל עריא המ הארנו הבה
 ידוהיה םזיראטנמאלראפב תערכמ הדוקנ שמיש הז ןיינע ןבש

 .ןילופב
 ,הז םיטועימ־שוג לש ויקלח ודרפתנ ינשה׳ םייסב ןכבו

 לש שוג ןגראתנ ןכ־יפ־לע־ףאו .וידגנתמ שארמ וזתש יפכ
 ףקיהב םגה ,ישילשה םייסל תוריחבה תעשב םג םיטועימ
 תא טעמכ ףיקה ןושארה םיטועימה־שוג דועב .רתוי ןטק
 ןמ) הנבלה היסורו הניארקוא ,הינמרג לש םיטועימה לכ
 ירה ,(דבלב תיאסרגנוקה ןילופ וב הללכנ ידוהיה טועימה
 ראוניב 22 םויב רבכ .רתוי רצ םיסב לע הז שוג םקוה םעפה
 ידיב םותח ,תעד־יוליג ןגראתנו רזחש שוגה איצוה 1928
 היצילאג .םיימואלה םיטועימה תעברא לש םיקלחה יגיצנ
 ¬שה תוגלפמ .ול הצוחמ וראשנ בוש תיברעמהו תיחרזמה
 ושרפ ןבלה יסורהו יניארקואה ,ינמרגה טועימה ןיבמ לאמ
 תוצובקה ןמ לודגה ובורב בכרומ ראשנ אוה ךכו ,ונממ

 ר״ד ודמע ןשארבש ׳וללה םיטועימה תשולש לש תוימואלה
 .ו רבעשל רוטאניסה ,םיניארקואה םעטמ יקציול ורטימד
 — םינמרגה םעטמו ׳םינבלה םיסורה םעטמ ץיבונאדבוב

 שוגל םעפה ופרטצנ אל ןכו .ךאבסאה ןיוורא רוטאניסה
 םהיניב לחש ערקה רחאל ,תיחרזמה היצילאגמ םיניארקואה

 ,דרובצראווש םולש ידיב הרולטפ חצרל רשקב םידוהיה ןיבל
 ףתתשה ,אופיא ,ימ .ןגריאש םימורגופה׳ לע םקנ השעמכ
 ןילופבש יזכרמה ינויצה דעווה■ — ?םידוהיה דצמ שוגב
 קלח ,הז ץרא־לבחבש "תודחאתה״הו יחרזמה ,תיאסרגנוקה
 ¬רמה דעווה ,הנליוומ דאבאש לש ותושארב םיטסיקלופה ןמ

 -אל םייתד לש הצובק ,םיידוהיה הכאלמה ילעב לש יזכ

 תודחאתה ןכו רדנסכלאמ יברה לש ותושארב. םייתגלפמ
 ¬רמה תודחאתהה .תיאסרגנוקה ןילופבש תוידוהיה םישנה

 ¬חל הנתנ תיאסרגנוקה ןילופב םידוהיה םירחוסה לש תיזכ

 יברה :ןווגמ בכרה ךינפל ירהו .ןודנב תישפח די הירב
 לבא .רחא דצמ םיובנירג קחציו ,דחא דצמ ,רדנסכלאמ

 ¬ארה םיטועימה שוג תמועל רתוי רצ היה ידוהיה רוטקסה םג
 רבד לש ושוריפו ,ינכט שוג ארקתנ שדחה שוגה .ןוש
 תינידמה חורה תא םיטועימה ןויערמ איצוה ומצע אוהש

 .ףתושמה קבאמבש
 ¬ינה תא ,ןבומכ ׳רשיא םיטועימה שוג לש הז ףפור בכרה

 תיצראה תורדתסהה ודגנכ ולעהש םייגולואידיאה םיקומ
 תעשב תיחרזמה היצילאג ןכו היזלשבו תיברעמה היצילאגבש

 .ינשה םייסל תוריחבה
 ,תוריחבה לש תערכמה היעבב בצמה תא ונרהבהש וישכע

 ¬שב ונתורדתסה לש היתולועפ תלאש לע בישהל ונילע לקי
 ¬בדב האב ונתורדתסה :עריאש המ ירהו .ולא תוריחב תע

 ןהיתשו ,תיחרזמה היצילאג לש תיצראה תורדתסהה םע םיר
 תודחאתהל םשב הארקנש (17 ׳סמ) תפתושמ המישר ורציי
 םייסל תוריחבב ,ןכבו .׳ןטק ןילופבש תוידוהיה תוגלפמה
 -בש יזברמה דעווה םע הלועפ ונתורדתסה הפתיש ןושארה

 ,הלשמ המישר הל התיה ינשה םייסל תוריחבב ,השראוו
 ינוש .בורה םע דחי הכלה• ישילשה םייסל תוריחבב וליאו
 ,ונישנא לש טעומה םרפסמב ,ןבומכ ,ורוקמ הקיטקאטבש הז
 ןילופ לש תדחואמה המישרה .םיפתוש שפחל חירבהש בצמ
 .המצע לשמ תיתלשממ המישר ׳ןבומכ ,התיה הל םג ןטק

 ברקב ררתשהש ,והובו־והותה רואיתב שי בר ןיינע ,ןכא
 ¬קה ןמ ץוח ,םירחאה ןילופ ילבחבש תידוהיה הייסולכואה

 ינויצה הנחמה ןמ ץוחו םיטועימה שוגל ופרטצהש תוצוב
 גרוח רואיתה היה הז רבד ראתל יתאב וליא לבא ,ןטק ןילופב

 ןאכ ריכזא ןב־יפ־לע־ףאו .ימצעל יתמחתש אשונה ימוחתמ
 תוניצרמ ארוקל תצקמב חנויש ידכ ,םייטנאקיפ םיטרפ ינש
 ,׳הדוגא׳ה םע תפתושמ המישר וביכרה םיטסיקלופה .בצמה

 -אגבש בונראטב הדיעוול וארק םינבר השימחו־םישולשו

 הדיעוולו ,(1927 רבמצדב 5 םויב) ונלש תיברעמה■ היציל
 ,(1927 רבמצדב 27 םויב) םינבר 28 וארק בובלב וזל המוד
 .ןטק ןילופ לש תדחואמה תינויצה המישרה ץינעב לכהו
 אלל הלשממב הכימת לש תוינידמ לע וריהצה םינברה

 .יאנת

 וליאכש ,םשורה תא עונמל ידכ הלא םיטרפ יתרכזה
 התיה ןטק ןילופבש תדחואמה םינויצה תמישר לש הכרד
 תטלבה םושמ■ הלא םיטרפ תרכזהב שי ןכו .םינשושב הגוס
 ¬ידמ ינפמ■ תידוהיה היסולכואה ןמ קלח ףקתש ,דחפה בצמ

 דצמ יוכידה תטיש תרבגהל רשקב תיאמצע תידוהי תוינ
 תוחוכה ןיב דוריפה .םיטועימה שוג תמקה םע הלשממה
 ךכל ירהו ;ךלהו רבג םידוהיה םיבשותה■ ברקב םיינידמה

 .׳לושמו דרפה׳ה תטישב תינלופה הלשממה הנווכתנ
 םיריצ 22 ,רומאכ ׳ויה ישילשה םייסל תוריחבה תואצות
 םיריצ השימחו םייסל םיריצ העבש םהמ !םירחבנ םידוהי
 םייסל םיריצ הששו ,םיטועימה שוג תמישר םעטמ טאניסל
 ¬רה םעטמ טאניסל דחא ריצו (ןוהט עשוהי ר״ד םהיניב)
 ינשו םייסל רחא ידוהי ריצ .ןטק ןילופ לש תדחואמה המיש
 ¬מה תינלופה המישרה םעטמ ורחבנ טאניסל םידוהי םיריצ
 הלשממה םע הלועפ ףתישש יתגלפמ־אלה שוגה לש תיתלשמ
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 תיצחממ תוחפ רמולכ ,םידוהי םיריצ 22 לכה ךסב .(.ר.ו.ב.ב)
 .ינשה■ םייסב םיריצה

 המוד .תוריחבה רחאל עריאש המב שי הבורמ ץינע םלואו
 ¬ויצה וקלחנ אל תוידוהיה תושירדה לש םיידוסי םיניינעבש

 הפקשהה .ןטק ןילופמש םינויצהו תיאסרגנוקה ןילופמ םינ
 .תעדה• לע לבקתמ .דז רבדו ,םהינש תלחנ .דתיה תימואלה

 םידוהיה םיגיהנמה ןמ דחא ,דידי יל היה .ןכ־יפ־לע־ףאו
 :וז הרמימ הרוגש ׳דתיה ויפבו ,ןודנולבש םירוסמה

 העש התוא .לכש תצקב דיוצ םג שי םזיראטנמאלראפל
 ¬חו םייסל םיריצה תעבשש ,עריא .םזיראטנמלראפ ונל היה

 ¬שמ "ולוק" ורצי תיאסרגנוקה ןילופ לש םירוטאניסה תשמ
 ןילופמ דחאה רוטאניסהו םייסל םיריצה תשש וליאו ,םהל

 ־אניסו םייסל םיריצ העברא .םיבולק השולשל וקלחתנ ןטק
 םיינשה ןמ דחא לכו ,םמצע לשמ בולק ומיקה דחא רוט
 היה םיינשה ןמ דחאה .ולשמ בולק אוה ףא רצי םירתונה
 םיבולקה ינשמ דחאל לגתסהל לוכי אלש ,ןוהט עשוהי ר״ד
 הביסהש ,ונתורדתסה לש החבשל רבדה רמאייו .םירחאה

 ר״ד לש ותשירדש ,ךכב .דתיה הצוענ וו תודידבל תירקיעה
 ינש "רדג־ץרופ" .והותב התלע דחא בולקב דחאתהל ןוחט
 בשויה ,רלה שריה "תודחאתה״ה םעטמ םייסל ריצה היה

 .לארשי תנידמב םויה
 רצונ ףוס־ףוס .ונתורדתסהל ירוקמ דיקפת בוש דעונ ךכו
 ;דבלב רצק ןמזל לבא ,וללה תוצובקה לש ישפח דוחיא

 ושרפ 1,928 יאמב 29 םויב .רצק היה הז םייס לש ומויק ירה
 דגנ האחמכ דחואמה ׳ולוק׳ה ןמ תיחרזמה היצילאג יריצ

 ר״ד .ינוציק יפוא תלעב .רתיהש ,םיובנירג לש ותוינידמ
 טועימב היהש ןויכ לבא ,םישרופה םע הנמנ אל ןוהט עשוהי
 ־תושר תא ׳ולוקדז םשב לוטיל 1928 ינויב 4 םויב בריס
 דוחיאה לש וסחי לע בסנ חוכיווה .םייסה תאילמב רובידה
 ,ביצקתה דגנ עיבצהל שרד םיובנירג .הנידמה ביצקתל
 ענמיהל שיש ויה םירובס תיחרזמה היצילאגמ םיריצה וליאו
 םיובנירג קחצי רטפתה 1930 ראורבפ שדוחב .העבצהמ

 לשה "יחרזמה"׳ ריצ אב ומוקמבו דלוק״ה ר״ויכ ודיקפתמ
 םויב .1930 טסוגוא שדוח דע ודיקפתב ןהיכש ,ןייטשבראפ
 םישיאה דחא ,ךייר ןואיל ר״ד עתפל רטפנ 1929 רבמצדב 6
 ,ןילופב תונויצה לשו ידוהיה םזיראטנמאלראפה לש םיטלובה
 ¬אמור המיענ לעב םדא םיינידמה םייחה ןמ רקענ ותומבו

 תויעבה לע תויטסילאיר־תוילאקידאר תופקשה לעבו תיטנ
 ר״ד לע תודחא םילמ רמול ןלהל יל ןמדזי דוע .תוינידמה

 .ל״ז ךייר ןואיל
 ובשי הבש .תינלופה הקילבופרה לש הייח יכרדב ,ץוחמו■
 ץחלה םויל םוימ ףירחהו לדג ,םידוהי ןוילימ השולשמ רתוי
 הרבג לעשו דעצ לכ לע .תידוהיה הייסולכואה תא וצחלש
 אל תידוהיה תיראטנמאלראפה תוגיצנבו ,תוימשיטנאה הכלהו■
 .טוקנל הילעש ןוכנה■ תוינידמה וק רבדב תובירמה וקספ
 לבא ,תינידמה ונתורגבל תודע םושמ ךכב .דתיה אל ,ןכא
 אוהו ,ולא תובירמ תקדצהל דחא םעט אוצמל שיש רשפא
 ופגאב ,ינלופה רוביצה ברקב הכלהו הלדגש ונתודידב בצמ

 ־אלראפה תוגיצנה השקיב הז בצמ תמחמ .ילאמשהו ינמיה
 קבאמה ךרד לע םא ,הלצהל תונוש םיכרד תידוהיה תיראטנמ

 ךרד לע םאו םינושה ןהינוגב תורשפ ךרד לע םא ,ינוציקה
 ־ישל ינלופה בולקב םידוהי םיגיצנ דצמ הפונח־תוינידמ לש
 ךרדה יהוזיא והשימ עדי םולכו .הלשממה םע הלועפ־ףות
 וליאו ,הפי ולע אל תוטישה לכ ,רבד לש ופוסב ?הבוטה
 תוחפל הליצהש■ ׳וז הלעמ הב .דתיה םיובנירג לש ותטיש

 .החלצה אלל תוינידמ לש הדובכ תא
 הלצב דמע רבכש ,יעיברה םייסה לא הנפנו הבה וישכעו
 רזופש רחאל .הצחמל־תיטסישאפה תינלופה העונתה לש
 ¬וחב יעיברה םייסל תוריחבה ומייקתנש םדוקו ישילשה םייסה

 ¬ופה םיגיהנמה דגנ תועודיה תופידרה ולח ,1930 רבמבונ שד

 טפשמה דמע וללה תופידרה זכרמב .היציזופואה ישנאמ םינל
 תידוהיה תוינידמה .1930 רבוטקוא שדוחב אטילד־קסירבב
 ולדלדינ ויתוירושו הלפמ לחנ םיטועימה שוג .תדדובמ ,דתיה

 ןילופבש ינויצה שוגה .יעיברה םייסל תוריחבה תעשב רתוי
 םיינכט תוריחב־ימכסה םינמרגה םע השע תיאסרגנוקה
 ¬מכ ולע םיניארקואה .אל ותו הריחב־תוזוחמ הששבו ,דבלב

 ¬בוסה היסור בע םיבהא ונתהו תולדבתהה ךרד לע םלוכ טע

 לש ותיילע ינפלש הפוקתה ריווא תא ומשנ םינמרגה .תיטיי
 ¬תמה תוצובקה ורבג םינבלה םיסורה ןיבו ,ןוטלשל רלטיה

 םוקמ היה אל .דעש התואבש ,וילאמ ןבומה רבד .תולדב
 לש ,יזכרמה ןימיה וא ,ןימיה םע תורשקתה לע םירובידל
 היצנגילטניאה ןמו היסכודותרואה ןמ םיקלח .ינלופה רובצה
 ¬יש םשכ ,.ר .ו .ב .ב־,ד תגלפמב בלתשהל ושקיב תידוהיה
 הגלפמל ,ןכמ רחאל הבורמ ןמז ,ךייתשהל ושקיב םידוה
 התלע אל "םתובלתשה",םגו ,תימורדה הקירפאבש תינוילאסה
 םע הלועפי־ףותישל הווקת הנתנ םיויבנירג לש ותטיש .הפי
 הגלפמה םע רמולכ ,ינלופה רובצה לש ילאמשה זכרמה
 לש רתוי םיילאמשה תודוסיה םעו תינלופה תיטסילאיצוסה
 ןימזה וליפא "בל ורטנצ" ילאמשה זכרמה .םירכאה תגלפמ
 ¬ואלה םיטועימה ןמ םיקלח 1930 ינויב 18 םויב תוצעייתהל

 רוטאניסה וז תוצעיתהב קלח לטנ םידוהיה לש םמשב .םיימ
 ילאמשה זכרמל .םולכ הלעה אל הז רבד לבא ,רנרק .מ
 תגלפמ םגו תיטארקומידה תירצונה הגלפמה םג וכייתשה
 ¬פמ ויה ,רבד לש ותימאל ,ןהיתשו ,"טסאיפ" םשב םירבאה
 ־יטנאב ךכ לכ תוביקע ויה אלש יפ־לע־ףא ,תוימשיטנא תוגל
 ־אפה הגלפמכ וא תיטארקומידה תימואלה הגלפמכ ןתוימש
 ילאמשה זכרמה לש וללה םיקלחה ץחלב ;.ר.נ.וא תיטסיש
 תגלפמ םגו תינלופה תיטסילאיצוסה הגלפמה םג ושירחה
 בושח היהשמ רתוי ןכש ,"הינלווזיו" תילאקידארה םירבאה
 ףותיש םהל בושח היה םידוהיה ליבשב קדצ לע קבאמה םהל

 ."טסאיפ״ה םעו תיטארקומידה תירצונה הגלפמה םע הלועפה

 לע .ןיטולחל תדדובמ תידוהיה היצאטניירואה הראשנ ךכ
 ,ךורכ היהש "דנוב״ה וליפאש ,הדבועה דיעת התודידב תדימ

 ינא רובסו — תינלופה תיטסילאיצוסה הגלפמה רחא ,ןבומכ
 רצע אל "דנוב״ה וליפא — תיעבט התיה וז תיטילופ הבהאש
 תוריחבה ברעו ,ינשה דצה ןמ הבהא ינמיסל ןיתמהל חוכ
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 ילעופ םע דחאתה "דנוב״ה :שמימ׳ םנ ,סנ עריא יעיברה םייסל
 .תיאסרגנוקה ןילופב תפתושמ תוריחב תמישרב ןימי ןויצ
 ךרוצ אלא םיטשפומ םינויעל ץינע ,דגיא תוינידמש ןוויכו
 היה אצומהו .והשמ תושעל חרכהה ןמ ,דיה ,היישע לש
 ¬סיסה תא םיובנירג קחצי גיצה הדירי לש הז בצמב :רורב
 תרבוג הרצ תותעב .ןילופ יבחר לכב ינויצ שוג לש המ
 םיינייפואה םיווקה דחא אוה הז רבד ןכאו ,תידדהה הנבהה
 לע תלכאמהשכ ,דבלב הנכס תעשב .תידוהיה ונתוינידמל
 דבלב העש התואו ׳תפתושמ ןושל וניניב תרצונ ,ונראווצ

 .דוריפל וניתויטנ לע ףתושמה ימואלה דוסיה רבוג

 שוגה ןנוכתנש העשבש ,הדבועה תנבומ אל ןיידע וליאו
 תיחרזמה ,דיצילאג לש תינויצה תורדתסהה הגיצה ינויצה

 ־תדוקנמ .הז ינויצ שוגב ללכית "הדוגא״ה םגש ,השירדה תא
 קחצי םלואו תקדצומ וז השירד התיה רתוי הקוחר טבמ

 תנשב םיטועימה שוגב "הדוגא״ה םע דחי בשיש םיובנירג
 םיובנירגש ןוויכו .שדחה שוגב הלילכהל םיכסה אל ,1922
 היה ,ןילופב תינויצה העונתה ישנא לש םניינמ בור תא גציי
 ינויצה שוגה תמקה לעופל האצי אל ךכ .ול ןמוזמ ןוחצינה

 .ןילופ תנידמ לכל
 שוגה ,םיובנירג לש ותמישר :וגשוהש תואצותה ירהו
 ןילופב■ "השכר" ,ןילופב תוימואלה תוידוהיה תויוכזה תנגהל
 ינירג) םיטאדנאמ ינש יעיברה םייסל תוריחבב תיאסרגנוקה
 ןטק ןילופב ימואלה ידוהיה שוגה וליאו -(טאלבנזורו םיוב
 ךיירטשנטור ,ןיראמזור ,ןייטשרמוז) םיטאדנאמ העברא לביק
 הידהואו "הדוגא״ה לש תישילש תידוהי המישר .(ןוהט ר״דו
 ¬יצ העבש ךל ירה .(ןיול ןרהא ברה) דחא טאדנאמ הלביק

 ¬טמ ורחבנש םידוהי םיריצ העברא דוע םהילע ףסוהו ,םיר

 ־צילשיוו רגי ,"הדוגא״ה ןמ גרבצגימ :תינלופה המישרה םע
 "הדוגא״ה ןמ ןוסלדנמ רוטאניסהו ,םייתגלפמ־אלה ןמ יק
 ־גמאלראפה תידוהיה תוגיצנה עברמ תוחפ תצק :םוכיסבו

 .1922 תנשב תיראט
 -אלראפ בולקב ודחאתה םייסל םידוהי םיריצ השש קר

 םינויצ העבראו תיאסרגנוקה ןילופמ■ םיינש :ףתושמ יראטנמ
 םידוהיה ףלא תואמ־עשתל :רזומ בצמ רצונו .ןטק ןילופמ
 ינש דגנכ הז בולקב םישילש־ינש לש בור היה ןטק ןילופמ
 ךכיפל .תיאסרגנוקה ןילופמ םידוהי ףלא םייתאמו ןוילימ
 רמולכ ,בורה יגיצנל םייסב ידוהיה "ולוק״ה תוגיהנמ הרבע
 רחבנ ןוהט עשוהי ר״ד םייסל ונריצו ,ןטק ןילופ יגיצנל
 בוש הנטקה תיצראה ונתורדתסה .םצמוצמה "ולוק״ה אישנל
 קבאמה■ לוע תא ,תילאמרופ הניחבמ םג ,המצע לע הלטנ
 .ונלש םזירטנמאלראפה לש הגונ הפוקתב םעפהו■ ,ידוהיה
 ר״ד ךמת תוריחבל תונכהה תעשבש ,ןייצל יוארה ןמו
 יקלח לכמ ינויצ שוג תמקהל םיובנירג לש ותשירדב ןוהט
 תיחרזמה היצילאג הבריסשכ לבא ."הדוגא״ה אלבו ןילופ
 ףקותב דמע ודצמ םיובנירגו "הדוגא",ד אלב הז שוג םיקהל
 ־ורדתסה הפרטצה ,שוגב "הדוגא״ה תא לולכל אלש דכ לע
 תוריחב־תמישרל ,ןוהט עשוהי ר״ד םג ןכמ רחאלו ,ונת
 תיחרזמה היצילאג לש תיצראה תורדתסהה םע תפתושמ

 ¬דב 9 םויב .תיאסרגנוקה ןילופ לש יזכרמה דעווה םע אלו

 ־אמזור ר״דו דלוק״ה ר״ויל ןוהט ר״ד ,רומאכ ,רחבנ רבמצ
 .ר״וי־ןגסל ןיר

 ןטק ןילופמ בורה לש ילאמרופ ןוחצינ אלא הז היה אל
 לש ינידמה ןוויכה ןכש ,וללכב תיצראה ונתורדתסה לשו
 הצובקה לש ,טועימה לש היה םצמוצמה ידוהיה "ולוק״ה
 בצמ העש התוא ערוה ךכ לכ .טאלבנזור־םיובנירג הנטקה
 םוחתב ימשיטנאה ץחלה היה לודג ךכ לכ ,ןילופב ונמע
 ¬תל היפצה ,דתיה םייוכיס תרסח ךכ לכ ,רסומהו■ הלכלכה

 ירבח לכש ,ינלופה םעה לש ילאמשה זכרמה דצמ הכימ
 .1935—1934 תנשל הנידמה ביצקת דגנ ועיבצה "ולוק״ה

 םזיראטנמאלראפה תודלותב הנושארה םעפב הרק הז רבד
 1930 תנש ןמל .דיספהל המ טעמכ היה אלש יפל ,ידוהיה

 ¬מה ידוהיה "ולוק״ה הסינ הנידמה ביצקת דגנ העבצהל דעו

 תויונמדזהב ודי טישוהל ,ןוהט ר״ד לש ותושארב ,םצמוצ
 ¬יהל טילחה 1932,—1931 תנשב דוע .תידדה הנבהל תונוש■
 ¬שמה תא רפה םיובנירגש אלא ,ביצקתה■ דגנ העבצהמ ענמ

 תנשב רבכו םיבורמ םימי ואצי אל לבא .דגנ עיבצהו תעמ
 דגנ ,הלשממל רתי־תויוכז ןתמ דגנ "ולוק״ה עיבצה 1932

 דעבו תוינוריעה תוצעומל תוריחבה ירדס רבדב שדחה קוחה
 הוויק ןיידע .םיהובגה רפסה־יתבל הימונוטואה ןתמ קוח
 םיילארביל םישגא ואצמיי םירוסיפורפה רבח ברקבש "ולוק",ד

 ¬בש ,םיניינעה ולשלתשנו .הלשממב םיבשויה םתואמ רתוי

 ףוס־ףוס לביק "ולוק",ד ר״ויב ןוהמ ר״ד לש ותנוהכ תעש
 תולבגהה תא לטיבש ,קוח 1931 סראמב 13 םויב םייסה
 ישבוכ תשולש לש םנמזמ דוע םידוהיה דגנכ וגהנוהש
 ¬ופמב ריכזה אל קוחהש ,ןייצל שי תמאה ןעמל לבא .ןילופ

 ידי־לע ועבקנש ןתוא אלא םידוהיה דגנכ תולבגהה תא שר
 יריצל ,׳םוקמ לכמ .תדו ןושל ,םואל ,אצומל רשקב םישבוכה
 ריצ היה אל סאלגטראה) ןייטשרמוזו םאלגטראה םייסה
 קוח תלבק לע קבאמב תדחוימ תוכז הלגלגתנ (יעיברה םייסל
 ידוהיה דלוק״ה ר״ויכ ןוחט ר״ד לש ותנוהכ תעשב .הז

 ,תוירבע תויסנמיג יתשל תוימשר תויוכז 1932 תנשב ונתינ

 ,דלש הארוהה ןושלש ,תישילש היסנמיגל — 1933 תנשבו

 .שידיא ,דתיה
 ינש חכשנ לא לבא .הלפאה הבעמב רוא־ינרק הלא ויה
 ־גמאלראפה לש וז תיטאמארד הפוקתב לח םנמזש ,םיניינע
 אולמ תא וידיל רלטיה לבקמ 1933 תליחתב .ונלש םזיראט
 ־אל תינידמ תודידי לש הפוקת תלחתמו. ,הינמרגב ןוטלשה■
 ומייק 1933 סראמב 15 םויב הינמרג ןיבל ןילופ ןיב תיעבט
 ,יארלטיהה רטשמה דגנ תונגפה ןילופב תוידוהי תויורדתסה

 ידוהי דגנכ יוכידה עסמ דגנכ האחמ־לוק ומירה ןילופ ידוהיו
 תא םימיה ןמ םויב ועימשה הינמרג ידוהי םולכ .הינמרג
 ¬והיה תודלות לע ורפסב ,ןכא ?ןילופ ידוהי תבוטל םלוק
 םירבד וליא ןוספיליפ ןיטראמ ןודא חיכוה שדחה ןמזב םיד
 ¬שהל הינמרגב לארשי ינב וניחא לש ינחור גיהנמ לגוסמ

 .ןילופ ידוהי דגנכ עימ
 ־פ,ד ותרזעב ,םייסב ידוהיה "ולוק״ה .ונניינעל רוזחנ לבא
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 דגנכ ארוק־לוק איצוה ,ןוהט ר״ד ר״ויה לש ,ןבומכ ,הליע
 לירפאב 12 םויבו ,םידוהיה תא רלטיה ףדרש תופידרה
 ¬רג ידוהי תלאשב ןילופ ידוהי לש תדחוימ הדיעו הכרענ
 היה םינושארה לש םלרוגש העשב התשענ וז הלועפ .הינמ
 םדה לוק תא קיתשהל ולכי אל ןכ־יפ־לע־ףאו ׳רמז השק
 ¬סיהה תוירחאה שגר תא םולבל ולכי אל ׳םהיתובלמ עקבש
 םבורל היה רסחש רבד ,ונמע לכל לרוגה תולאשב תירוט
 אלש ענמנה ןמ ולא תונורכז־יקרפבו .הינמרג ידוהי לש
 ףא םידוהיה תנגהל הלוק תא המירה העש התואש ׳ןייצל
 .הלשממה תגלפמ לש ימשרה הנואטב ,"הקסלופ הטיזאג״ה

 ,היצדנאה לש התעפשה תחת רותחל ןותעה ןווכתנ םולכ
 םג השקיב אמש וא ,תוירלטיה תוצובק םע הדדייתה רבכש
 היצדנאה ןואטב ,םינפ לכ לע ן קדצה■ שגרמ תצקמ עיבהל

 ונא" : 1933 רבמבונב 23 םויב בתכ ,"הקסבאשראו הטיזאג״
 ."ןילופמ םידוהיה תא שרגל םיחרכומ

 ןתוסח תחת ולביק הינמרגב תוינלופה תוילוסנוקה ףא
 וששח םולכ .ינלופ אצוממ ויהש ,הינמרגמ םיבר םידוהי
 בצמה ץחלב וצרי ינלופ אצוממ הלא םידוהי אמש וללה
 לש םייגארטה םימיב עריא הז רבד םנמאו — ןילופל רוזחל
 םג אמש וא — הינמרגו ןילופ ןיבש רפסה־ריע ,ןישנובז
 םג ירה ?קדצה שגר לש ותצק יוליג ידיל אב הז דעצב
 העבטו ,ןופצמ ילעב םישנא ואצמנ תינלופה המואה ברקב
 ¬רגה רלטיה־ישנא לשכ ךכ לכ ירזכא היה אל וז המוא לש
 הארנ םוקמ לכמ ,רבדב ועירכה םיעינמ וליא עדוי ימ .םינמ
 ¬צמ וליאו .םיינאמוה םיסומינ ףוריצב יטילופ היה םרוקמש

 םידוהיה תבוטל וז העפותש ׳ךכ לכ םוגע היה ןילופב ונב
 ־תרוק הררוע םיימשרה םיינלופה םיגוחה ןיב התלגתנש
 ,הווקתה תא םהב הררוע איה .ונרוביצמ םיקלח ברקב חור

 ¬עמ לע ןילופ תלשממל הרקוה־תושגר יוליג ידי־לע אמש
 ¬ממ לש ינורקעה הסחי רפתשי הינמרג ידוהי תנגהל היש

 ונא םיעדוי ,יאדו .ןילופ ידוהי לש םמויק תלאשל וז הלש
 רשקב לבא ,הילשא אלא .דתיה אל וז הווקתש ,םיעדוי םג
 ,םייסה תמיב לעמ אשנש םואנה תא ריכזהל יוארה ןמ■ ךכל

 .ידוהיה "ולוק״ה ר״וי ,ונלש ןוהט ר״ד ,1933 רבמבונ שדוחב
 םשלו ׳ןילופ תלשממ דגנכ ןווכמ היה ןוהט ר״ד לש ומואנ
 ,םידחא םיבהלנ םיטפשמ ונממ טטצל אב ינא הירוטסיהה

 :תינלופה הנידמה תקדצב הנומא חור ירודח

 ןמזה לש םימויאה תוערואמה תא ריבזמ יננהשכ..."
 הנגמה ,הלשממל הכרעהו הדות ישגר שחור ינירה ,ןורחאה
 םייחה (.ש .י — הינמרגב ןילופ ידוהיל הנווכה) היחרזא לע
 ינירה .הל םיפופכה תודסומה תועצמאב — םויאה םוניהיגה
 לע ימואלניבה םוחתב הנגמה ,הלשממל הכרעהו הדות שחור
 הרועמה הנידמל יתוכייש לע האג ינירה ...םיקושעה יניינע
 ירוטסיהה קבאמב ׳תוברתה עקרקב ,היצאזיליביצה עקרקב
 תא השטנ אלש הנידמ ,היצאזיליביצו תויראבראב ןיבש
 ,הקטפאה רדנסכלא) "םינשה ףלא תב תראופמה התרוסמ

 .(357 ׳םע ינש ךרכ ,״תשדוחמה ןילופב םידוהי״ ץבוקב
 לש ותוליעפל רשקב ןאכ וריכזהל שקבמ ינאש ינש ןיינע

 ,השדחה הקוחה דגנ ותעבצה איה ןוהט ר״ד "ולוק״ה ר״וי
 ־ב התוא התלעה הלשממה תגלפמש ,הצחמל־תיטסישאפה
 תיטארקומידה הקוחה תא הלטיב וז הקוח .יעיברה םייס
 ־בצהב הליג ןיהט ר״דו ׳1921 תנשמ ןילופ לש הנושארה
 ־קומידה תונורקעל תינידמ תונמאנו ינידמ בל־ץמוא ותע
 לכ הווקת־רסוחמ בצמה ןיידע היה אל העש התוא .םייטאר
 ¬ימחה םייסה לש םתנוהכ תעשב ,ןכמ רחאל היהש יפכ ,ךכ
 רטשמל ךרדה תא הללס השדחה הקוחהש רחאל ,יששהו יש

 .הצחמל־יטסישאפה
 ¬חה ינלופה םייסה תריחב םויל םיכלוהו םיברקתמ ונירה
 שדוח דע םייקתנ הז םייס .1935 רבמטפס שדוחב ישימ
 ,יקסדוסליפ ףזוי תמ 1935 יאמב 12 םויב .1938 רבמטפס

 ויתונורסח תורמל .1939—191:9 תפוקתב םיאנידמה לודג
 לע הנידמב תירסומ תנעשמ הז םדא שמיש םיירוטאטקידה
 ותומ םע .יטסילאיצוסהו יטארקומידה ,ינכפהמה ורבע םוש
 ,וז תפפור תנעשמ לש התיראש ףא םידוהיה ונתאמ הללשנ
 לש ותלהנהב תירסומ־יאו הסג תונדור לש הפוקת האבו

 .קבאלס קינבוקלופה
 היה המו ידוהיה רוביצב תוריחבה לש ןלרוגב הלע המ

 ־ו תיברעמה היצילאג תוריחבה תעשב ואלימש דיקפתה
 ¬לו רוזחל ידכ וב שיש ,רזומ תוביסמ־ףוריצ רצונ ? היזלש
 ,םזילאידיאל םזילאיר ןיב ונתורדתסה לש הקבאמ לע ונדמל
 תימוי־םויה םתמחלמב םידוהיה תרזעל אובל חרכהה ןיב
 תועצמאב הנידמה לש היתודוסי יונישל שפנה־תאשמ ןיבל

 .םייטארקומידה תוחוכה
 תיחרזמה היצילאגב תינויצה תורדתסהה לש הביטוקסכאה
 הז ץרא־לבתבש "הדוגא״ה ישנא םע ףתושמ שוג המיקה
 שוג רצונ תיאסרגנוקה ןילופב .תוריחבב ףתתשהל הטילחהו
 הז שוגו ,תימוקמה "הדוגא״ה םע םירחוסה ןוגרא לש ףתושמ
 ¬במ הרשקתה הז דגנכ .תוריחבב ףתתשהל אוה ףא טילחה

 ¬עמה היצילאג לש תיצראה תורדתסהה תיגולואידיא הניח
 ,תיאסרגנוקה ןילופבש תוינויצה תוצובקה םע היזלשו תיבר
 רטשמה דגנ האחמכ תוריחבה תא םירחהל וטילחה וללהו
 לש חרוכה ןיב .הגצוה אל ןוהט ר״ד לש ותודמעומ .שדחה
 תונשל הווקתה ןיבל םידוהיה לש םוי־םוי יניינע לע קבאמ
 ורחב ,תודחא תוינלופ תוגלפמ לש ןעויסב רטשמה לכ תא
 ינוקה ןילופ לש תינויצה תורדתסההו תיצראה ונתורדתסה
 ןלהלו ,וז ךרדב ןורחא ןויסנ הז היה .היינשה ךרדב תיאסרג
 ךרדב ונתורדתסה הרחב רבכ םינש שולש רובעכש הארנ
 גיצה ,הלעמל רומאכ .רצונש שאוימה בצמה תמחמ■ הנושארה
 ידוהיה ,הלשממה תגלפמ לש גיצנ אקארקב ותודמעומ תא
 ¬ואש אלא היוצר התיה אריפס לש ותנווכ .אריפס דלופואיל
 ¬יה היסולכואה .הלשממה תגלפמב ומצמטצנ םיינידמה ויקפ

 ¬בב לשכנ אוהו ותודמעומל ילילשה הסחי תא התליג תידוה
 לש התעפשה לדוג תא בוש טילבה הז רבד .ןיטולחל תוריח
 תואצות .ונתביבסב םידוהיה םירחובה להק לע ונתורדתסה
 היצילאגב .דואמ תומועז ויה ונלש ידוהיה הנחמב תוריחבה

 ־רמוז לימא ר״ד אוהו ,דבלב דחא ריצ םייסל רחבנ תיחרזמה
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 ר״ד :םיריצ השולש ה״סב ורחבנ תיאסרגנוקה ןילופבו ,ץיטש
 ברהו "הדוגא״ה שיא גרבצנימ בייל ,יללכה־ינויצה ביילטוג .י
 ¬תנ וז תמצמוצמ תוגיצנ ."יחרזמי״ה׳ ןמ ןייטשניבור קחצי
 ןמ םייהנקורט בקעי ,םינוממ םירוטאניט ינש ידי־לע הקזח
 לג םייתניבו .תונויצל הטונ היהש רוש .מ ׳סורפו "הדוגא״ה

 םימורגופ ,וטיג ילספס :ךלהו רבג הנידמב תוימשיטנאה
 ¬הו הלשממה לש תוידוהי־יטנא תואמסיס ,אטילד־קסירבב
 ידכ ,םידוהי ינש קלח ולטנ הבש ,רקסאגאדאמל תחלשמ
 ¬ארה םעפב .ןילופ ידוהי לש םבושייל המדא יחטש אוצמל

 תלילש רבדב הצחמל־תוימשר תועצה יוליג ידיל ואב הנוש
 רבמצדבש אלא דבלב וז אלו ,םידוהיה תאמ הריחבה תוכז
 םיינלופ םיריצ 117 ידי־לע ךמתנש ,קוח ףא ןבוה 1938
 .םידוהיה תאמ תואלמ חרזא־תויוכז תלילש רבדב ,םייסל

 ותבש םילעופ ,תואחמ םייקל הנגראתנ תידוהיה היסולכואה
 הרקע רבכ הבלה לבא ,(םיינלופ םילעופ תרזעב ןאכו ןאכ)

 .המוקממ המצע תא

 הדיקפתלו יששה ינלופה םייסה ןיינעל רבוע ינאש םדוקו
 ינש ריכזהל ינא שקבמ ,הז םייסל תוריחבב ונתורדתסה לש
 לירפאב 30 םוימ םסרופמה קוחה אוהו — דחאה .םיניינע
 ¬מנה םיינלופ םיחרזא לש תיחרזאה םתוכז הגפ ויפלש ,1938

 הנווכתנ הז קוחב .םינש שמחמ רתוי הנידמל ץוחמ םיאצ
 ינמזה סלופמיאה .םידוהיה דגנכ דחוימב תינלופה הלשממה
 ¬מל ויתנייצש סלופמיא ,ץראל־ץוחבש ןילופ ידוהי לע ןגהל

 ינשה ןיינעהו .הרורב תידוהי־יטנא תוינידמל לגלגתנ ׳הלע
 — םירבדה ויה ךכ םנמאו — הצחמל תימשרה התינכת איה
 חסונ יפ־לע ןילופ ידוהי ליבשב גרבנרינ יקוח תעצה לש
 ןבומו םייסב םעפ ףא התלעוה אל וז העצה םנמא .רלטיה
 ¬למה הצרפ םואתפש ןוויכ ,קוח ללכל םירבדה ועיגה אלש

 דחא קלח הזב םסרפל אב ינא הנושארה םעפב הנהו .המח
 ¬שב קר ןודנולב ידיל הלפנש ,וז תידוס קוח־תעצהמ תוחפל

 הצרמה הלוגב ןילופ תלשממ רבח רותב יתייהשכ ,1942 תנ
 הנכוה קוחה תעצה .וז הלשממ לש םינפה דרשמ ביצקת לע

 ־ילופ יינני׳צ הינוא" םשב תארקנש ,תחא תורדתסה ידי־לע
 וגראטס קניר ,השראווב הבשומ םוקמו ."יי׳צרדופסוג יקיט
 ¬ושח םיינלופ םיאנידמ ונמנ וז תורדתסה םע .27 הטסאימ

 ¬דתסהב הררשש חורה תא ומצעל ראתל לוכי ארוקה .םיב
 ,עדונה ינלופה טסירלטיהה ידי־לע םג הכמתנש ,וז תור

 םיפיעס השש ןאכ טטצמ ינירהו .הצ׳צ באלסינאטס רמוכה
 :תינכתה תעצהמ

 דובעיש■ ינפמ ינלופה םעה תא חיטבהל ידכ .1 ףיעס״
 ¬שפא ול חיטבהל ידכו יתוברתהו ילכלכה םוחתב טלחומ

 תוחרזאה תוכז תללשנ ,דיתעב תוחתפתהל תותואנ תויור
 .ןילופ ידוהי לכמ

 ימ לכ אוה ידוהי ,הז קוח לש ותועמשמ יפ־לע .2 ףיעס״
 קיזחמכ הזה קוחה םוסרפ םויב םושירה יסקנפב בתכנש

 .השמ תדב וא לארשי ינידב

 ץויכ ,םידוהיה לכ ויהי הז קוח לש ומוסרפ םויב .3 ףיעס״
 -יתודוקפלו תויטפשמה םהיתוארוהל םיפופכ ,םירזכ םנידש

 ¬שויה םירזה לע תולחה ,תונוטלשה לש םהיתוערכהלו םה
 .ןילופב םיב

 ¬ייח ,הז קוח לש ומוסרפ רחאל םישדח השולש .4 ףיעס״
 תלשממ לש תוהז־תודועתב דייטצהל םידוהיה לכ םיב

 .תרחא הנידמ לש תוחרזא לבקל וא הניתשלפ

 קוח תאצוהל הארוה איצות םירטסגימה תצעומ .5 ףיעס״
 .קוחה לש ומוסרפ םוימ םייעובש ךות לעופל הז

 ."הקוחה• לש 7 ףיעס יוניש םג אוה הז קוח .6 ףיעס״
 יל עדונ 1952 רבוטקוא שדוחב .תינכתה תעצה .דתיה וז
 ותואבש ןילופ תלשממב בושח רבח לש ומש קרוי־וינב ןאב
 ־תעצהש ,םיללובתמה לש ידוהי גיהנמ השראוב ריהזהש ,ןמז
 רימהל ול ץעיימ אוה ךכיפלו ,םייסב ןוידל אבות הזכ קוח

 .ותצעב עמש אל ידוהיה גיהנמה .ותד תא

 ךיראתה הב ןייוצ .םיכורא םיקומינ וולתנ קוחה תעצהל
 ־שזיזדורב .א םשב ינלופ הילע םותחו ,1937 ראורבפב 28 לש

 .יקסניפיל
 םייסב ןמז־קרפ ותוא לש םיטלובה רכיהה־ינמיס ויה הלא
 ,דתיה וז .תיצראה ונתורדתסה גיצנ רדענ ונממש ,ישימחה
 לע ׳קיטישפ תפוקת םשב רוציקב התונכל ןתינש ,הפוקתה
 םימשיטנאה וכרע הבש םודאר די־לעש הנטקה הרייעה םש
 היה אלו ,םידוהיב ירזכא םורגופ 1936 סראמב 9 םויב
 תא דחייל אובאשכ ,ןלהל .ןמז־קרפ ותואב דיחי הז םורגופ

 המכ דוע ףיסוא "םזינויצאוקבא״ה,לעו "הדוגא״ה לע רובידה
 ־הישעמל האיבהש ךרדה תא ריהבהל ידכ םהב היהיש ,םיטרפ
 ־בא״ה לש הנורחאה שואיה תעצהלו "הדוגא״ה לש הז שואי

 ."םזינויצאוק
 המקש ׳ןילופ תנידמב יששח םייסל וישכע רבוע ינירה
 ¬בה .םינש 120־מ רתוי לש■ ךשוממ דובעיש רחאל היחתל

 רבמבונ שדוח תליחתב ומייקתנ הז ןורחא םייסל תוריח
 אצי ןהמו ,תויריעל תוריחב לש ןמז קרפ רחאל ,1938

 .*ןוחצינב ׳דנוב׳ה
 .םיקלח ינשמ העש התוא םיבכרומ ויה תוריחבה ירדס

 — ינשה קלחהו ,םידמעומ תעיבק וניינע ןושארה קלחה

 יפוא עדונ ןושארה קלחל .םעה יחילש לש תורישי תוריחב
 ססובמ היה ינשה קלחה וליאו ,יטסישאפ ,יטארקומייד־אל
 המב .יטארקוימיד רמולכ ,תויאשחו תורישי תוריחב לע
 ¬מעומה תא ז ןושארה קלחה לש יטסישאפה ויפוא אטבתנ
 ־רבח .םירחוב־רבת אלא םעה■ וא תוגלפמה ועבק אל םיד
 תויצארופרוק ידי־לע ועבקנש םיריצמ בכרוה הז םירחוב
 ,הכאלמל תוכשל ,רחסמל תוכשל ןוגכ ,תוילכלכו■ תוינוריע
 ¬ינוא — ינעטמ■ וניא ינורכז םא — םגו ,םירחוס ינוגרא

 ־רבחמ םיזוחא 25־מ תוחפ אל לביקש ימ קר .תואטיסרב
 ¬מעומ תא הלה גיצה .דמעומ תויהל היה לוכי םירחובה

 הדבועה לבא ישפח ןפואב ודעב עיבצהל םעה■ לוכי ,ותוד

 ר״ד ןד ובש ,תויריעל תוריחבה לע קרפה :תכרעמה תרעה •
 קלח ותואב אצמנ "דנוב״ה ןוחצנ לש יטילופה עקרב דראבצראווש

 .ןאס ללכנ אלש ורפס לש
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 ,ןבומכ ,לטיב םירחוב־רבחב היולת .דתיה דמעומה תעיבקש
 .הריחבה השעמ לכ לש יטארקומידה היפוא תא

 היסולכואה ברקב ןהו ינלופה םעה ברקב ןה ערק לחו
 תוריחבב ףתתשהל םא הררועתנש הלאשל רשקב תידוהיה

 ,ןבומכ .דתיה תוריחבב תופתתשה רעב .ןמירחהל וא ולאכ

 םעב התלעו ־חמצש ימואלה דוחיאה תגלפמ וז ,ךוזוא״ה
 ¬פמ לש תבורעת התיהו יטילופ רוריט תולועפמ ינלופה
 םעב םג ויה לבא .ןלוכ לש אל םגה תונוש תוינלופ תוגל
 הניחבמ ןניב תורושק ויה אלש ׳תוגלפמ המכו המכ ינלופה
 הדחיא תוריחבה תמרחה לש וז הלאשב וליאו ,תיגולואידיא
 םייימילופה םינלמעותה הנחמב ."ןוזוא״ל תודגנתהה ןתוא
 :ןוגכ ,רתויב םיעורגה םימשיטנאה ואצמנ תוריחבה תמרחהל
 ־דנא״ה לש ינוציקה־ינמיה־ףגאה ,תיטסישאפה .ר.מ.וא־ה
 ףגאה ןכו ,העפשהה־תברו תינויצקאירה ,תימשיטנאה "היצ
 תיטסילאיצוסה הגלפמה — ינלופה רוביצה לש ילאמשה
 םיפגא ינש ןיבו .תיטארקומיד התיה קפס אלבש ,תינלופה
 ־יטסילאיצוסהו ,דחא דצמ ,ימשיטנא־ינויצקאירה ,הלא
 תגלפמ לש םילודג םיקלח ואצמנ ׳רחא דצמ ׳יטארקומיד

 ־קומידהש ,תיטארקומידה תירצונה■ הגלפמה לשו םירכאה
 לבא תוינלופ תולאשב יוטיב ידיל האב םנמא םהלש היטאר

 .ןותמ ימשיטנא םחי וליג םידוהיה תלאשב
 תינלופה היצאטנירואה לש "תנווגמ״ה התומד .רתיה וז
 ישנא .םינוש ויה םרחל םימעטה .תוריחבה תמרחהל
 סורהל הנווכתנש לע הלשממה תא ומירחה היצקאירה
 תימואלה תיזחל ןפרצלו תומירחמה םהיתוגלפמ תא
 ףגאה וליאו ,תחא תיראטילאטוט הגלפמ םיקהל רמולכ ,הלש
 רותחל םיינורקע םימעטמ שקיב םימירחמה לש יטארקומידה
 -אטקיד־יראטילאטוטה היפואו הלשממה לש היתודוסי תחת
 ,היה םרחה תיזח לש םיקלחה ינש תא רשקש המ .ירוט
 ,יטילופ םויקל קבאמה ,ןוטלשל קבאמה ,הקיטילופב ליגרב
 שרגל השקיב אל הלשממה .ןאכמ ימס יגולויב םעט לבא
 תא םהמ לולשל השקיב אל ,ןילופמ ולא תומירחמ תוגלפמ
 רפסה־יתב תא ,םמחל תא ,םהיתב תא ,םהיתובא תמדא
 ויטעב הנכסב ןותנה רבד היה אל תיגולויב הניחבמ■ .םהלש
 יקסבוקדאלקס .הלשממהו היציזופואה ןיבש הז קבאמ לש
 םינלופ ויהש םשכ ,םינלופ ויה ילגימש־זדיר לאשראמהו
 הגלפמה יגיהנמו תיטסילאיצוסה תינלופה הגלפמה יגיהנמ
 םרהה־תוגלפמ ןיב קבאמה לכ .תיטארקומידה תירצונה
 ןיטלש לע קבאמ ,רומאכ ,היה הלשממה ןיבו תוינלופה

 .הנידמה ךותב

 קבאמה ןמ ץוח .יוניש־תילכתב הנוש היה ונבצמ וליאו
 לע קבאמ ,שממ יגולויב קבאמ להנל ונילע לטוה ינידמה
 ןמ רבאה תא .םיחרזאכו■ םדא ינבכ ונמויק לע ,םמצע םייחה
 רחוסה תא וליאו ,היישעתב ובלשל הלשממה השקיב רפכה
 היה ונקבאמ .הריגהל וחירכהל התצר רפסה־ילבחמ ריעזה
 ¬ילופה תוינלופה תוגלפמה לש ןקבאמ דועב ,הלצהל קבאמ
 דגנל ונרויש ךכ לע ףסונ .תונורקע לע קבאמ היה תויט
 ןמ םימירחמ םתוא ויה וליא ׳אובל לולעה בצמה תא וניניע

 ונדמעוה .ןוחצינב םיאצוי .ר .נ .וא־ה ןמו "היצדנא״ה
 "היצדנא״ה םעו .ר .נ .וא־ה םע ףרטצהל :השק ביצמ ינפב
 הזה ינורקעה קבאמה לכ תא תוחדל וא ,םימירחמה■ תיזחל
 ,ידוהיה טנדוטסה לש ,ידוהיה לכורה לש ותמחלמ תא םוחללו
 ןלהל .וניתוחפשמל םייח־תוכזו ןוזמ דעב םוחלל :רוציקבו
 הניחבמ תוימינפה וניתויוטבלתה לש הז בצמ ריהבהל לדתשא
 רבדש ינא עדויש יפ־לע־ףא ׳רשפאה לככ תיביטקייבוא
 ¬יווב םחול דצ יתייה ימצע ינא ירה .יליבשב לק היהי אל הז
 לע קבאמב ונדיקפת לע תורורב תופקשה יל ויהו ,הז חוכ

 .תידוהיה היסולכואה לש התבוט
 ראשנ אל .שפנ דע םימ ואבו וכלהו ואג תוימשיטנאה ילג
 ,םושנל לוכי היה ןיידע ובש דחא םוחת אלא ידוהיל ול
 ־לע־ףא ,ויתוליפת תא ךורעל היה לוכי .יתדה םוחתה אוהו
 וב ודיי אמש שרדמה־תיבל ךליל ששח תובורק םיתעלש יפ
 "סשבוא״ה תטיש הטלתשה רבכ הלכלכב .ךרדב םינבא■

 .יקסבוקדאלקס הלשממה שאר לש תמסרופמה ("הברדא")
 שמתשא םא ,לארנג לש םינוניג לעב היהש ,הז ןמלטנ׳ג

 ¬יה לש ילכלכה םייוכיד תא דדוע ,ןוחט ר״ד לש ונושלב
 היה קוקז םיתע הלשממ שאר לככ לבא .ןילופב םידוה
 לש תינידמה ותרהצה .ץוח יפלכ קדצ לש קחשמ קחשל
 ¬שה לע הרהצה תוטישפב התיה ץוק םדא םגה ימשיטנאה
 תא יקציצשומ הנידמה אישנ ךמס 1937 תנשב רבכ .הדמ
 הינמרג ןיבל ןילופ ןיב םיסחיה .תוימשיטנאה לע וידי
 ¬יטניא ושענ — ינוריא רבדה■ הארייש המכ — תירלטיהה
 ינידמה לושינה .קב ץוחה־רטסינמ לש ותושארב רתוי םיימ
 ¬יגב וליפאו תואטיסרבינואב ,םיישפחה תועוצקמב ררתשה

 ¬והיה תודמעה לש ןגרואמ סרהב ,םיסמה תטישב ,תויסנמ

 ־יא ביוש תירסומה הריוואה .רפסה־ילבחיב טרפבו ,תויד
 דתיה ונדגנכ הב ושמתשהש הטישה .התאשל היה רשפא
 ןמ ונילגר תא קוחדלו ונקינחהל האבש ,האנש לש הטיש
 בורה ףרטצה וזכ הריוואבש ,אופיא ,אלפיי אל .הנידמה
 ¬בה תמרחה לש היצאטנירואל םידוהיה םיבשותה לש לודגה
 תיאסרגנוקה ןילופב לודגה ינויצה הנחמה לש ובור .תוריח
 טועימ וליאו ,המרחה דעב ויה הנידמה יבחר לכב "דנוב״הו

 ודגנתה היצילאג לכב םוצע בורו תיאסרגנוקה ןילופב
 הנחממו ןילופבש "הדוגא״ה ןמ בכרומ .דיה הז טועימ .םרחל
 היזלשב ,תיברעמה היצילאגב תיצראה תינויצה תורדתסהה
 ןטק טועימ היה■ תיברעמה היצילאגב .תיחרזמה היצילאגבו
 עיגהל■ שקיבו םרחה דעב היהש ,תיצראה תורדתסהה ךותב
 וליאו ,תינלופה תיטסילאיצוסה הגלפמה םע הנבה ללכל
 הנשיה היציזופואה המייקתנ אל בוש תיחרזמה היצילאגב
 ,ל״ז רלזניא םהרבא ר״ד תונורשכה-לעבו םייסל ריצה לש
 לכמ .המרחה דעב ויה וז הצובקמ דבלב םיטעומ ךכיפלו
 היגולואידיא ,דתיה המרחה־יאו המרחה לש וז הייעבב ,םוקמ
 ,הקיטילופב תופוכת עראיש יפכ ,םהינשו ,םידדצה ינשל
 תא רתויב בוטה דצה לע םיתרשמ םהש ,םיענכושמ ויה
 יאנת תא הפי האר םימירחמה הנחמ ,יאדו .ידוהיה רוביצה
 הלא םיאנת ומלענ אלש םשכ ׳ןילופב ונמע לש תואיצמה
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 ,םיחוטב ויה םימירחמהש אלא .םימירחמ־אלה לש םהיניעמ

 ידוסי יוניש ידיל איבהל םה םילוכי המרחהה תולועפבש
 ¬בש■ ,םיענכושמ ויה םימירחמ־אלה דועב ,תינלופה תוינידמב
 לככ תושעל שי ךכיפלו ליצהל המ דוע ןיא רבד לש ודוסי

 .תוידוהי תוחפשמ לשו םידיחי לש םהייח תלקהל רשפאה

 ןכמ רחאל םישדח העשת .קדצ אל דצ םוש ?קדצ ימו
 ברקב קבאמה לכ תא רפאל ךפהו ןילופל ש״מי רלטיה שלפ

 ומחלנ השילפל דע םישדחה■ תעשת ךשמב םלואו .וננחמ■
 ימואלה הנחמה ןמ דחא רוטאניסו םייסל םיריצ השימח
 תצובקמ ידוהיה רוטאניסה תא ןובשחב איבמ ינניא)יתדהו
 השש .םידוהי לש םהייח תלקהל הרובג־תמחלמ (םיללובתמה■
 םמצע תא שממ ובירקה ןורחאה ינלופה םייסב הלא םירבח
 ־יא ךותמ ונמצע לע ונלטהש ,השקה תוחילשה חבזמ■ לע
 םידוהיה םיבשותה לש םבורש הפי־הפי ונעדיש ןוויכ ׳ןוצר
 קבאמב םג ועימשה ,גוהנכו .תוריחבב ונתופתתשה דגנ םה
 ,ןכא .תובבלב תורירמ וכסמו תוקדוצ אל תונעט ינורקעה
 חיטה םימירחמה הנחמ ;לויט־עסמ תניחבב הנניא הקיטילופ
 יתרשמ םשב םהל ארקו יאנג־ירבד םימירחמ־אלה דגנכ

 .םירחא ןובלע־ייוניכבו היצקאירה

 היצילאג לע תודחא םילמ רמול ינא שקבמ הירוטסיהה םשלו
 ־לבחב .יתונורבז אשונ הנושארו שארב ןהש׳היזלשו תיברעמה
 ־סה תועצמאב ׳1935 תנשב טלחוה ,טרפב אקארקבו ,הז ץרא
 תנשב הנהו .תוריחבב ףתתשהל אלש ,תיצראה ונתורדת
 תופתתשה רבדב 1935 לש וזל תדגונמ הטלחה הלבקתנ 1938
 תקילדמ ימוי־םויה םויקה תיראש תא ליצהל ידכ ,תוריחבב

 ונוצר דגנכ ׳ותודמעומ תא גיצה 1935 תנשב. .תוימשיטנאה
 ןטיפאק ,םיללובתמה םימחולה הנחממ םדא ,ינויצה הנחמה לש
 לשכנ אוה .אריפס דלופואיל ׳יקדוסליפ לש םינויגלב רבעשל
 תינויצה תורדתסהה הטילחה 1938 תנשב לבא .תוריחבב
 ,םיובנירג קחצי .תוריחבב תופתתשה לע תיברעמה היצילאגב

 ,תיאסרגגוקה ןילופב תימשרה תונויצה לש השעמל הגיהנמ

 וב ןיא ינוציקה וקבאמ וק םגש האר אוה .ץראב ןמזמ היה רבכ
 תונקסמ קיסה ךכיפלו ,תויבויח תואצות ידיל איבהל ידכ
 םישקה היקבאמ לע הלוגה תא ףילחהו תינויצה ותנומאמ
 ¬ארה םינפה־רש םינשה תצורמב היהנ הבש ,לארשי־ץראב

 חור־תרוק ול הנמוזו ,לארשי לש תינמזה התלשממב ןוש
 ¬כל תונושארה תוריחבה לע תעמשמה אולמב חצנל הבורמ

 ונכותמ רקענ רבכ תיברעמה היצילאגב .הנושארה תסנ
 דוע המחלמ לש םייח רחאל רטפנ אוה■ !ןוהט עשוהי ר״ד
 ¬נמ 1929 תנשב רטפנ תיחרזמה היצילאגבו .1936 תנשב

 אוהו ,ךייר ןואיל ר״ד ןיינעמה שיאהו םידדצה־הבורמ הגיה
 רתיל וא ,תיצראה ונתורדתסהש העשב .ותומב םישימח ןב
 ¬בו תיברעמה היצילאגב תידוהיה תימואלה הצעומה :קויד

 ונתורדתסה וכייתשה הילאו ונדי־לע הנגראתנש ,היזלש
 ¬וגרא המכו "הדוגא״ה ,"יחרזמה" ,הירבח ינומה לע תיצראה

 דימ תוריחבב הנד ונתורדתסהש העשב ,םיידוהי םיילכלכ םינ
 ויתראיתש םירחובה־רבחל רשקב הלאשה התלעו התפצ
 תא םירחובה־רבחב ידוהיה דמעומה לבקי םולכ :הלעמל

 תונורכזה בתוכ היה דמעומה ?םיזוחא 25 לש םומינימה
 ¬ופה וקלחב אצמנ םירחובה־רבח לש ובכרהש ןוויכו .וללה

 ¬סאש תורורב יתזרכה• ,ובורב הלשממה הנחמב רמולכ ,ינל
 לכ םא ,דבלב תוידוהי םידימ יתודמעומ תא לבקל םיכ
 ידעב ועיבציש םירחובה־רבחמ םיזוחאה השמחו־םירשע
 ויה אל םירחובה־רבח ירבח 79 ןיבמ ,ןכבו .םידוהי ויהי
 הנקת התיה תוריחבה ירדסב לבא ,דבלב םידוהי 10 אלא
 םקלח לש יראטילאטוטה ויפואל לק ןוקית השמישש ,תחא
 םירחוב 500־ל תנתינ תוכזהש ,עבק הז ןוקית .ןושארה
 .דחא חוכ־אב םירחובה־רבחל חולשל תינויראטונ המיתחב

 ימי ינש ךשמב ונתורדתסה לש הביטוקסכאה הנגריא ךכו
 רתוי ורחב ובש ,תוריחב לש לעפמ תוכוס לש דעומה־לוח
 -רבחל םידוהי םירבח 13 םידוהי םירחוב םיפלא תעבשמ

 ינפל םיכורא םירותב םישנא ודמע תוכורא תועש .םירחובה
 ורפסמ תא לידגהל םהידיב הלע ךכו ,םינויראטונה ידרשמ
 25%־ב הלדגה רמולכ ,שיא 92־ל 79־מ םירחובה־רבח לש
 ךרוצ היה ןכש ,השרפה המייתסנ אל דוע ךכב לבא .קוידב
 דעב םהיתולוק תא ורסמיו תוריחבל ואובי םידוהיה 23 לכש
 ¬יה בוחרב ןניקש שואיה היה קומע ךכ לכ .ידוהיה דמעומה

 םייסה תמיב לעמש ,הווקתה התיה תטהול ךכ לכ (ידוה
 ןופצמו םלועה ןופצמ לבק האחמ־לוק עימשהל תוחפל ולכוי
 ¬יטנאה לערב לערוה רבכ הז ןופצמש םגה ,ינלופה. םעה
 דחאכ ףיקתו םוגע ךכ לכ !הז םע לש ובור לצא תוימש
 ןתינש המ ליצהל אקארקב םידוהיה םיבשותה ןוצר היה
 ,םינויצ־אל םג םהמ םידחאו ,םידוהיה 23 לכש ,ליצהל דוע

 דוע ןורחאה עגרה דע םלואו .ינויצה דמעומה דעב ועיבצה
 םירבח השולשב וא םיינשב ורחבי םירצונהש ,הנכסה המייא

 תומיתחה תואמ שמח לש ךרד לע םירחובה־רבחל םיפסונ
 השולשו־םירשע וקיפסי אל בוש ךכ ידי־לעו ,תוינויראטונה
 םלואו .םישורדה םיזוחאה השימחו־םירשעל םידוהיה םירבחה
 לש דבלב םהיתולוקב רחבנ ינויצה דמעומהו הפלח וז הנכס
 ףא המתכוה אל ןיטולחל תידוהיה ותודמעומ .אקארק ידוהי

 וארהש תוריחבה ימ:י ועיגהו ."ןוזוא" תגלפמ לש דחא לוקמ
 ריצב רוחבל םידוהיה םינומהה לש םנוצר היה זע המכ בוש
 לעמ תוחפל עירתהל לכויש ידכ ,וחוכ תא תופיילו ידוהי

 .ןילופב ונמעל השענש םויאה לוועה דגנכ םייסה תמיב
 ריעה לכ השמיש םינושארה םיטנמאלראפה תעבראל
 ןוהט ר״ד לש ותודמעומ דעבו ,דחא תוריחב־זוחמ אקארק
 ןורחאה םייסל תוריחבב וליאו ,ריעה ידוהי לכ עיבצהל ולכי
 .הריחב תוזוחמ ינשל אקארק הקלחתנ 1938 רבמבונ שדוחב

 ־זוחמב ותודמעומ תא גיצהל דמעומל היה רתומש ןוויכו
 םידוהיה תאמ תורשפאה אופיא הללשנ ,דבלב דחא הריחב

 .ידוהיה דמעומה דעב עיבצהל ינש ,דריחב-זוחמבש
 ינויצה■ דמעומה דעב ועיבצה דחא הריחב זוחמבש ,עריאו
 תולוקה רפסממ רתוי רמולכ ,םידוהי ףלא םירשעל בורק
 םילודג ךכ לכ !אקארק לכב ןוהט ר״דל ותעשב ונתינש
 לקהל ידוהיה ריצה לש וידיב אהי אמש ,הווקתהו שואיה ויה
 הלודג תופתתשה השמיש ןכ־ומכ .בצמה תרמוח לע והשמב
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 ןיאש ,המשאה לע האלמ תיטארקומיד הבושת תוריחבב וז
 .תידוהיה היסולכואה לש הנוצר לע תססובמ תודמעומה
 טאניסל דחא ריצו םידוהי םיריצ השימחש ,יתנייצ רבכ
 לש רוקמ םליבשב השענש ,ןורחאה ינלופה םייסל ורחבנ
 םייהגקורט בקעי :םהיתומש תא תוחפל ןאכ ריכזאו .לבס
 םהינש) תיאסרגנוקה ןילופבש "הדוגא,"ד ןמ גרבצנימ ביילו
 ןמדייז ןומולס ד״וע ,(רלטיה לש ויתויפונכ ידיב וחצרנ
 ופואה התיהש תיאסרגנוקה■ ןילופב׳ "תונבל תע" תעיס גיצנ)

 ןותמו רוסמ יללב־יגויצ !השראווב יזברמה דעוול היציז
 ־למ דחא ,היצילאגמ םייללכ־םיגויצ ינשו ,(לארשיב רטפנש
 ־בזה בתוכ ,אקארקמ ינשהו ,ץיטשרמוז לימא ר״ד אוהו בוב
 לימא ר״ד .תירבה־תוצראב םויה בשויה — וללה תונור

 ¬ארה םייסב םצמוצמה ידוהיה "ולוק״ה ר״וי היה ןייטשרמוז
 הנמנ םינורחאה םימייסה תעבראב םג לבא ,ישילשהו ןוש
 ¬תבו הקיחתה יניינעב רקיעב ,רתויב םיליעפה םיריצה םע

 1939 רבמטפסב 14 םויב .םינפה תוינידמ לש םירחא םימוח
 ־תבישימ ידודנ־ךרדב ,בובלב ןייטשרמוז ר״ד לצא יתרקיב
 אובל ונממי רצבנ ץיטשרמוז ר״ד .השראווב הנורחאה םייסה
 העשב ,בובלב ותחפשמ־ינב םע ראשנ אוהו וז הבישיל
 .יתחפשמ״ינב אלב הינמורל םידודנ״דרדב יתרחב ינאש
 רסאמ־תונשל ןייטשרמוז ר״ד תא םיסורה ונד ןכמ־רחאל
 םוקמ ןכיה יתעדי אל .ינלופה םייסב ותוליעפ ןוועב תובורמ
 ¬ופה טנמאלראפה ירבח םע יתינמנשכ ,1941 תנשב .ורסאמ

 םא ררבל תונוש םיכרדב יתלדתשה ,ןודנולבש הלוגה ינל
 ונעדי .ותבישי םוקמ ןכיהו םייחב ןיידע ץיטשרמוז ר״ד
 ויתשקיבו׳ ןמצייו םייח אישנל יתינפ .היסורב אצמנ אוהש
 םוקמ יוליג רבדב ןודנולב יקסיימ רירגשה לצא לדתשיש
 ¬אמולפידה םיסחיה ורדסוהשבו .ןייטשרמוז ר״ד לש ואצמיה
 דימ יתינפ ,הבקסומ ןיבל ןודנולב ןילופ תלשממ ןיב םייט

 השעיש ,טוק באלסינטס ׳פורפ ינלופה רירגשה לא ריכזתב
 ידוהיה ׳דלוק״ב ירבח ,ןייטשרמוז ר״ד ןיינעב ותלוכיבש לכ
 ׳םורפה תא םג יתשקיב הז ריכזתב .ןורחאה ינלופה םייסבש
 םיינידמה, םיגיהנמה לש םלרוג רבדב ץינעתיש ,טוק
 חכונל .ל״ז ןיול ןרהא ר״ד ברה םג םהיניבו ,םירחאה
 חלש טוק ׳פורפ .תוגלפמה יניינע ינממ ומלענ לודגה■ וננוסא
 .ןייטשרמוז לימא ר״ד ץינעב טרפבו ,"תרוכזת" בוטולומל
 יתלחתה ןכמ־רחאל .ינויכראב תויוצמ וללה תודועתה לכ
 ־אווה םע וירשקו ןילופ לש ישארה הטמה תועצמאב לועפל
 ־ףוס .ןייטשרמוז ר״ד לש ואצמיה םוקמ תא ררבל ידכ ,ןקית
 .היסורבש ינארזימב אצמנ ןייטשרמוז ר״דש ונל ררבתנ ףוס

 ¬ינפ ,ןודנולב ןילופ תלשממ םע היסחי תא הקתינ היסורשכו

 לע תוסחה תא הידיל הלביקש ,הילארטסוא תלשממ לא ית
 תירשפא הרזע לכ שיגתש היתשקיבו ,היסורבש ןילופ יחרזא
 ־רמוז ר״דו םיבורמ םימי ואצי אל .ןייטשרמוז לימא ר״דל
 כ״חא .השרוו־ןילבול תלשממב הבושח תוישיא היהנ ןייטש
 ,הדירולפב ונתחו ותב םע דחי יחו ,תירבה־תוצראל רבע

 רשע־השמחב םש רטפנו ,קרוי־וינל הכומס הנטק הרייע
 .1967 יאמב

 ,ןורחאהו םצמוצמה ידוהיה "ולוק״ב היה דחא רבח דועו
 ."יחרזמה" שיא ,ןייטשניבור קחצי ברה רויטאניסה אוה אלה
 ונרג ןורחאה ינלופה םייסה לש הרצקה ותנוהכ תפוקתב
 רטפנ ןייטשניבו־י ברה .השראוובש םייסה ןולמב תונכשב

 .קרוי־וינב
 ¬יה םירבחה תשש לש שאוימהו רצקה קבאמה ליחתה
 .היינשה םלועה־תמחלמ םדוק ןורחאה ינלופה םייסב םידוה

 ¬עומ תא וגיצה וללה םירבחה■ תשש לכש ,םיעטמ ינא בושיו
 רותב אלו ,םהיתוגלפמב ולבקתנש תוטלחהה ךמס לע םתודמ

 .םיילאודיבידניא םידמעומ

 ,1938 רבוטקואב 28 םויב רבכ .ןישנובז קרפ ליחתה
 12 םינמרגה וזכיר ,ןורחאה ינלופה םייסה סנכתנש םדוק
 ןיבש ןישנובז רפסה־תרייעב הינמרגמ םיינלופ םידוהי ףלא
 ידוהי בצמכ היה הלא םידוהי לש םבצמו .הינמרגו ןילופ
 תעדלש אלא ,ףוס־םי םהינפלו םירצמה םהירוחאמ :םירצמ
 "ולוק״ה .םיה תא עקביש דחא םהיניב אצמנ אל םינושארה
 וניחא לש םהיתולבס תלקהב ובורו ושאר קוסע היה ידוהיה
 אושל ויה אל וניצמאמש רמאהל הנתינ תמאהו ,ןישנובזב
 ¬פשה וליאבו שפנ תוריסמ וזיאב עדוי םימורמב ידהש לבא
 ,דבלב םהייח ,םהייח תא ליצהל ונידיב הלע תוינידמ תול

 .םיללמואה וניחא לש
 ךילהת ךלהו רבג תוברתהו׳ תוינידמה ,הלכלכה ימוחתבו
 ־בש ידוהיה ינועב המחלמה השטינ ילכלכה םוחתב .לושינה
 ,אנז1פב םירחוס לש םבושיימ האצותכ אבש ,רפסה־ילבח
 ןכודב .תוסורה תוידוהי תוילכלכ תודמע םהידיל ולביקש
 ןכוד וליאו ׳תינלופ־יטנא תילכלכ הדמע םינלופה ואר ידוהי
 ילספס .תיטוירטאפ הדמעל טעמכ בשחנ אנז1פ שיא ידיב
 ידוהיה רעונה ינב תא ואיבה םיהובגה רפסה־יתבב וטיגה
 ,תיטסישאפה תורדתסהה וז ,.ר .נ .ואה .שואי לש חור־בצמל

 הלש תירצונה היגולואידיאה ךרוצל חוליג־יניכסב העייתסנ
 ¬ואבו בובלבש ןוינכטילויפב טרפבו■ ,םיהובגה רפסה־יתבב

 הטלוקאפהמ הזור׳פורפ לפנ־ערכהנליווב .הנליוובש הטיסרבינ
 תיאנליווה הטיסרבינואב האצרה תעשב אקארקב הניצידמל
 םינלופ םיטנדוטס דציכ האר אוה .ירוטאב ןאפיטס ש״ע
 לאמש דצב תבשל ,תיטנדוטס איה ףא ,ותב תא םיחירכמ
 ,ץיצל יוארה ןמו .הז רבד תאשל חוכ רצע אלו ,םלואבש
 תא ועימשהש ,םיטעומ אל םינלופ םירוסיפורפ םג ויהש
 יראבראב רטשמ דגנ האחמכ ןמזה לכ הדימעב םהיתואצרה
 םיטסישאפה ידי־לע לבקתנש רטשמ ,ירלטיה חצר לש הז
 לש םיימונוטואה תודסומב ררתשה יראה ףיעסה .םינלופה
 ־יתב ךותל וליפא רדח לושינה ךילהתו ,םיישפחה תועוצקמה
 םיידוהיה ס״היבל הנתינש הכימתה תצקמ !םיינוכיתה רפסה
 ¬ממה תגלפמ הזירכה יטילופה םוחתבו .הללשנ רבכ איה ףא

 םיחרזא םניאש וא ,םיינמז םיחרזא םה םידוהיהש ,יולגב הלש
 ילעבו קוח ישנא ידי־לע השרפתנ תינלופה הקוחה .ללכ
 ¬נועה תקוחב ףיעסה .םידוהיה תערל םינוש םינפואב הדמע
 הנשלה ישעמ ררג תינלופה המואה לש התנגה רבדב ןיש
 ןיד־ךרועכ .וז המוא לוכיבכ ובילעה םידוהיש ,תונובלע לע
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 אקארקב םירוערעל ןידה־יתבבש■ ׳דבב ימצע ינא יתיסנתנ

 אלש בל־ץמוא — הבאל היה ומש — דחא טפוש הליג

 .ןובלע ירבד "עמש" רשא ׳רטושל ןימאהל׳
 םיריצ ץמוק ,ונילע אופיא לטוה■ ינלופה םייסה תמיב לעמ

 .ונדגנכ הכלהו הטשפתהש האנשב המחלמ להנל ,םיידוהי

 רכזב ינירה .ןייטשרמוז ר״ד לש ודיקפת השק היה דחוימב
 לע חוכיווה תעשכ ,ןורחאה םייסב םיטעומה ימואנמ דחאב
 ,םינלופ םיטסישאפ .ןילופ ידוהיל קדצ יתשרדשכ ,ביצקתה

 יתשאו ,םיפורגאב ילע ולפנתה ,הלשממה תגלפמב םירבח

 ינייפוא הזחמב רכזנ ינא דועו .תדחופמו תרוויח עיציב הבשי
 רייוצ הבש ,הלודג הזרכ היולת ,דתיה סייסה ןולמ לע :רחא

 .הפשא ףסוא תובוחר אטאטמו עדונה הקסבוקלאשראמ בוחר

 תא םייסב יתלטנ .םיידוהי םינפ־יווק וטלבתנ הפשאה רותמ
 ¬סינימה לכ טעמכ ובשי הלשממה לספס לע .רובידה־תושר

 ינלופה הלשממה שאר לש תכחוגמה ותומד •םשארבו ׳םירט

 לא הנעטב יתינפ תורירמבו סעכב .יקסבוקדאלקס יוואלס
 הלפשה השרמ אוהש לע ,םיטפשמה רטסינימ ,יקסבובארג רמ

 ,יקסבובארג ןודא .וינפ לע טשפ יניצ ךויח .םידוהי לש וזכ

 םיטפשמה דרשמב ריכב דיקפ םויה אוה ,עמוש ינאש יפכ
 םויה בשוי יקסבוקדאלקס יוואלס ןודאו ,הבבא־םידאב ,שבחב

 ידוהי לש הבידנ םיחרוא־תסגכהמ הנהנש רחאל ,ןודנולב

 ...םינש המכ ךשמב לארשי־ץרא

 הפונחה תוינידמ הליעוה אל .הערפתה ך1ז1א״ה תגלפמ

 .ולהו ברק ןוסאה .תיטסירלטיהה הינמרגל ןילופ תלשממ לש

 ינוי שדוחמ קב ףזוי ץוהה־רטסינימ לש ומואנב ינא רכזנ

 אשנש ,רטסינימ לש הקעז־לוק הז היה .ינלופה םייסב 1939
 ¬יטנאה לג לעו תינלופה הלפמה לע המשאה לש לודג קלחב

 לעבו יטנגלא ,רימת היהש ,הז ןמלטנ׳ג .המויאה תוימש

 תועפותה תחא ןכ־יפ־לע־ףא ראשנ ,םייטאמולפיד םינוניג
 .הנורחאה הפוקתב ןילופ תודלותב רתויב תוגונה

 הלשממה שאר לצא וניתוחלשמ■ ירוקיב תא חכשא אל
 ¬רפ תא ונילעהו ולש טניבאקב ונבשי .יקסבוקדאלקס יוואלס

 "םשבוא״ה■ רטסינימ .ונמעל ומרגנש םירוסיהו לבסה תש

 .ל״ז גרבצנימ ביילל דחוימב ףינחהו חדבתה

 תוברתה רטסינימ לש תויניצה ויתובושת תא חכשא אל ןכו

 ."ירא״ה ףיעסה תא לטביש ונממ ונשרדשכ ,יקסבאלסוטניוש

 ¬רבינואב רדסה לע הרימשל יחרכה הז ףיעסש רמא אוה

 .תואטיס

 ¬תה ,ינלופה םייסב םינורחאה םינאקיהומה ץמוק ,ונאו

 .ותיבל דחא לכ 1939 ינוי שדוח ףוסב ונרזפ

 הנכסה .םידוהיה דצל ינלופ ךויח בהבה דוע טק עגרל
 ןיינע רחאל רתוי תישחומ התציענ הינמרג דצמ הפקתה ינפמ■

 תלדגהל תובדנתה־הוולימ לע הזירכה הלשממה .גיצנאד

 לש םייטוירטאפה םהיתושגרל התנפו ינלופה ריוואה־ליח

 רתוי ונתנו םזיטוירטאפב םהיניב ורחתה םידוהיהו .םידוהיה
 ונלש ןשיה ידוהיה םזימיטפואה .ןתיל םחוכב היהש הממ
 הנתשי לבה ,הנכסה תעשב ,המחלמה תעשבש ,הוויק דוע

 .םוי־םוי ייחב םייקתנ אל בוש הז םזימיטפוא ףא .הבוטל

 .יתונורכז םוחתל ךייש וניא ןכמ רחאל עריאש המ

 .עריא המ הפי־הפי ונא םיעדויו

 תימלועה תונויצל ונתורדתסה לש התמורת .5

 םלועה תודהילו

 התוליעפב הצמתנ אל תיצראה ונתורדתסה לש הדיקפת

 וז ; וז הנידמבש תודהיה ברקבו ןילופבש תונויצה ברקב
 .ללכב ונמע ייחב םג םרוג תויהל השקיב

 יאדו ז דבלב הל ינייפוא רכיה־ןמיס םושמ הזב היה םולכ
 .ןכ־יפ־לע־ףאו .אלש

 רשאכ ןטק היהיו ,תימלועה תינויצה העונתה לש קלח לכ
 לכבש הלודגה תינויצה החפשמל ותמורת תא םירה ,היהי

 ינוקמ תוחפל דחא ןובשחו־ןיד חתפנ םא ונייד .םלועה יבחר
 המכו וז החפשמ התיה הלודג המכ תוארל ידכ ,ינויצ םרג

 .ונייח ימוחת לכב תימלועה תונויצה לש הדיקפת היה לודג

 תיצראה ונתורדתסהש ,תדחוימ תוכז םושמ ךכב ןיא ךכיפל

 ןכ־יפ־לע־ףאו .החפשמה לכ ייחב הקלח תא איה ףא הנתנ
 ¬קה תומבה־ימוחתמ הגרח ונתורדתסהש ,םיעטהל יוארה ןמ

 ¬רש ,וזכ הדימבו תוכיאב םג םורתל הלדתשהו הלש םיעוב

 תניחבב .דתיה איהש ,הדבועה לע םיאג תויהל ונא םיאש
 ¬לועה תודהיב בושח םוקמו תימלועה תונויצב הקזח הדמע

 .תימ

 ־וקסכאה לש תונובשחו־םיניד המכב ןייעמ ינאשכ ,םויה

 ארוקו רזוחו ארוק ינאשכ ,תויצראה וניתודיעול ונלש תוביט
 לעלעמ ינאשכ ,םיינויצה םיסרגנוקב וניריצ לש םהימואנ תא
 הביטוקסכאה םע ונתורדתסה לש םיבתכמה תפילחב בוש

 תוירחא לש שגר ותואמ םעפנ יננה בושו בוש ,תינויצה
 ,רתיה אל ,ןכא .הנטקה תיצראה ונתורדתסה בלב םעפש

 ירהש — דבלב וז אלו .הרבד הב עמשנ אלש הבושח ,דיעי
 היעב התיה אלש אלא — ךכ וגהנ תורחא תויורדתסה םג

 ¬של ונתורדתסה השקיב אל הבש ,תודהיבו תונויצב הבושח

 ןכש ,לק היה אלש יאדו הז דיקפת .םזויו ררועמ חוכ שמ
 תינויצה ונתעונת לש ימלועה הדימה־הנקב אקארק ,דתיה אל

 ,םוקמ לכמ לבא ,הבושח היצניבורפ וליפאו ׳היצניבורפ אלא

 ¬שהל ונילע היה השק המפ ןלהל ריכזא דוע .בושח זכרמ אל

 -זאב ונקדצש המ תורמל ועריאש םידחא תוערואמ■ לע עיפ

 אקארקש םושמ אקווד רבדה ונילע היה השק המכו ,וניתורה

 — ןכש לכ אלו ,קרוי־וינ התיה אל ,השראוו ,דתיה אל

 .םילשורי

 תימלועה תירבה תמקהיב ונתורדתסה לש הדיקפת .א

 םייללכה םינויצה לש

 ¬במ ןה ,ונתורדתסה לש רתויב בושחה היתולועפ םוחת

 ¬ועה תירבה תמקה היה ,המשגהה תניחבמ ןהו המזיה תניח

 .ומצע לע הלטנש הז דיקפת .םייללכה םינויצה לש תימל

 תימלועה תירבה לש המויק ךשמה ירהש ,חכתשנש טעמכ

 קרפ לע ליפאה םייללכה םינויצה לש היצארדפנוק תרוצב
 ־יעה רירבה הרצונש דבלב יז אל ובש ,1939—1919 ןמזה
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 ־ורפב תיללבה תונויצה לש התינכת םג השבגתנש אלא תימל
 המצע האור םויה לש היצארדפנוקה .תינויצה הקיטאמילב
 קויד־יא הז ירהו ׳תיללכה תונויצה לש השוביג "תישאר״כ
 ףירח יוטיבב שמתשהל וננוצרב ןיא םא ,טלחומ ירוטסיה
 הלודגה התוכז תא החכשמ הזב ליצהל אב ינירה ךכיפל .רתוי
 ןוויכו .תיללכה תינויצה תרגסמה תריציב ונתורדתסה לש
 ןאכ תולעהל יל רשפאמ וניא יתונורכזל יתמחתש םוחתהש
 םגו ףועמ םג וב היהש ,ןמז־קרפ ותוא לש ויתודלות תא

 .דבלב םיקדפ־ישארב יתבוח ידי תאצל ינא סונא ,המזי
 הלח תיללכה תונויצה לש תינידמהו תינוגראה התדירי
 .1929 תנשב לזאבב םייקתנש ,רשע־הששה ינויצה סרגנוקב

 ?הביט המ וז הדירי
 ,ףפורו לד היה לארשי־ץראב תיללכה תונויצה לש החוכ
 ץראה ןעמל םייללכה־םינויצה לש םייפסכה םהיגשיה וליאו
 םיקלח םע תיללכה תונויצה העייס בור־יפ־לע .םילודג ויה
 ילאמשה קלחה םע רקיעבו ,תינויצה העונתה לש םירחא
 חורב ץראה תא תונבל קזח ןוצר חוכ וב הלגתנש ׳הבש
 ויה םייללכה־םינויצה ונל םג םנמא .תוילאיצוסה ויתופקשה
 תמאה רקח דע ונדרי אלש אלא ,ונלשמ תוילאיצוס תופקשה
 ¬שה ךרד לע אל ססבתהל הלוכי תינידמ .העפשהש ,רבדבש

 ונידידי וניבה הז רבדו .םישעמ לע םג אלא דבלב תופק
 — םחבשל תאז ינא רמואו — תונויצה לש ילאמשה ףגאה ןמ

 .םייללכה־םינויצה ונא ונוניבהשמ רתוי

 ןכמ רחאל תיללכה תונויצה לש התדיריל רכיהה־ןמיס
 רשע־הששב םייללכה םינויצה לש םתוגיצנ .רתוי השק היה
 דמעמל העיגה איהו ,הכלהו התחפ םיינויצה םיסרגנוקה
 םירפסמב אלמל הצור יניא — הז בולע דמעמ לבא .בולע
 היה — יניע דגנל םהש יפ־לע־ףא הלא תונורכז יקרפ
 ¬ויצה העונתב טלחומה רדסה־יא תמחמ רתוי בולע השעמל

 ־םינויצ לש לודג הנחמ םיקהל תלוכי רסוחו תיללכה תונ
 ,דחוימב טלב הז רדס־יא .הלש םיפינסה תורשעמ םייללכ

 ¬ויצה תורדתסהה לש םידחוימה םיינויצה םידוגיאלש ןוויכ
 ,תודחאתה ,ןויצ־ילעופ ןוגכ תוגלפמל רמולכ ,תימלועה תינ

 ,םהלשמ םיימלועה םיזכרמה ויה ,ריעצה רמושה ,יחרזמה

 תא םיחלוש ויה םמצע םיסרגנוקב ןכו סרגנוקל סרגנוק ןיבו
 רתויו רתוי עובטל ידכ ,םהיתועד לע םוחלל םהלש םיפינסה
 .ץראב השדחה הרבחה לש תילאיצוסה התומד לע םמתוח תא
 לכ לע םויה םילקתנ ונא הז דוגינ לש ויתואצותב
 םדנו׳זינ הקסלופ" :הרמימה הצופנ ,דתיה ןילופב .לעשו דעצ
 הז ןורקע .הלשממ רסוה לע תדמוע ןילופ רמולכ ׳"יאוטס

 ונלש הנחמה יגיהנממ המכ .תיללכה תונויצה הנחמב םג טלש■
 רבד לש ותימאל וליאו ,תויתגלפמ־יא ׳שפוח ךכל וארק
 ףיתיש ךותמ השענש ידיחיה רבדה .תורקפה אלא וז ,דתיה אל
 דעוול םייללכ־םינויצ לש המישר סרגנוקב■ ונשגהש ,הז אוה
 הלע םישק םיימינפ םיחוכיו המכב עדוי םיהולאו .לעופה

 .רבדה ונל
 הרוצ ןכש ,ילאגיל והובו־והות הז היה :רבד לש ורוציק
 םגו תינויצה הקוחה יפ־לע ,דתיה תויצרא תויורדתסה לש וז

 תואמצע ןהל הנקהש רבד ,תיאסרגנוקה ןילופבו ,הילגנאב
 ,הינמרגב ,ב״הראב תובושח תויצרא תויורדתסה לש ןנוצרל

 .המודמ

 וארק ,תיללכה תונויצה הנחמב תורדרדיה לש הז בצמב
 היצילאג לש תיצראה תורדתסהה יריצ רשע־הששה סרגנוקב
 — יתמזי יפ־לע :ןייצל אלש ענמנה• ןמו — תיברעמה
 תורקפהל ץק םישל תורחא תוצראבש תויורדתסהה יריצל

 הלשמ דבוכ־תדוקנ שי תורקפהל םג לבא .תיללכה תונויצב
 אצי דציכ רפסל םוקמה ןאכ אלו ,היצאטיבארגה קוח יפ־ לע

 ותואב םייללכ,ד־םיינויצה םיריצה לש הז ןושאר סוניכ לעופל
 היתובוחרבו סרגנוקה ירודזורפב ראשנ רכינ טועימ .סרגנוק
 ינא תעדה חסיהב ,ןכ יכ הנה ...ואבש םיריצהו ,לזאב לש
 .ךכב הצור יניאו וז הפוקת לש היתודלות רופיסל עלקנ

 ןונקת ,ינמז ינוגרא ןונקת ןיבה וללה תונורכזה בתוכ ,ןכבו
 הררש םלואב .םייללכה־םינויצה לש תימלועה תורדתסהה
 םיכסה ףוס־ףוס .םויה הב שח ינדועש ,תושידא לש הריווא

 ¬ושה בתוכ לש ותלהנהבש ,םינ־אלו־םינ לש בצמב סוניכה

 ונתורדתסהב אקוודו ,אקארקב ינמז דעו לעפי וללה תור
 סרגנוקב םייקל תונכהה לכ תא השעי הז דעוו ,תיצראה

 םיקי רשא ,םייללכה־םינויצה לש ימלוע סוניכ אבה ינויצה
 ונתורדתסה הנושארל השמיש ךכו .תימלועה תורדתסהה תא
 יונישל ,תיללכה תונויצה לש התייחתל עינמ חוכ תיצראה
 לש היתודוסי לע ץראה תא תונבל שדוחמ ןוצרלו הנבמב

 .תימצע הפקשה

 בישהל ינוצרב ןיא העש יפל ? הפי הלע הז ןויסינ םולכ
 ¬תה תא אצמי וללה תונורכזה ארוקש ינרובס .הלאשה לע

 תקולחב ,לארשי תנידמ לש התומדב ,המצע תואיצמב הבוש
 לשו תורחא תופקשה. לש ןתעפשהל םינותנה ,הבש תוחוכה

 ...וניתופקשה

 לח אל הנטקה תיצראה ונתורדתסה לש וז המזי יוליגב
 .תיללכה תונויצב םיניינעה תולשלתשה לע התעפשהב יוניש

 היתודלותל םישדקומה םיפד םירשע יניע דגנל םיחנומ הנה
 ןיינעב תודועת לש רורצ ןכו ,ןכמ■ רחאל האבש הפוקתה לש
 ללכב תיצראה ונתורדתסה לש דחאכ יגארטהו לודגה קבאמה
 םיפד לבא .טרפב ,וללה תונורכזה בתוכ ,הירבחמ דחא לשו
 לדתשא ןלהל .החכתשנש הירוטסיה יפד אלא םניא הלא
 לש הקבאמל וז תיטאמארד הפוקת ליבקהל תורופס םילמב
 ןיא ןאכ .תיללכה תונויצה לש התארבה לע ונתורדתסה
 וזו ,אירבהל הצר אל ומצע הלוחהש ,ןייצל אלא ינוצרב

 .רתויב השקה הבכעה ,דתיה

 לש ןושארה ימלועה סרגנוקה תא ןיכה ןגראמה דעווה
 ־העבשה ינויצה סרגנוקה ןמזב םייקתנש ,םייללכה־םייגויצה
 ןממל התלוכיב היה אל תיצראה ונתורדתסה .לזאבב רשע
 ץיוצי הירוטסיהה םשלו ,תימלועה תירבה לש היתולועפ תא

 סיראפב יל ןתנ ,תימורדה הקירפאמ ינויצ ,לפשה רמש ,ןאכ
 לכשה רמ .תולועפה ןומימל תונושארה תורילה םירשע תא
 הכומל לפנ ולא תורכממ דחא ריגרגו ,בהז־תורכמ לעב היה
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 ,דיה רשפא־יא אקארקב םידיחימ ץוח .םייללכה־םינויצה
 .םייפסכ םיעצמא סייגל

 ¬של דמע תיצראה ונתורדתסה לש הביטוקסכאה ןונגנמ
 .ןושארה ימלועה סוניכה תנכהל ושרדנש תולועפה לש ןתור
 םג ונמנ ומעש ,ןגראמה׳ דעווה ידי־לע ןכוה ינמז ןונקת
 טעמכ םירשק ורשקנ .רטפלס ןואילו םולבדלפ ןועמש ר״ד
 תינכת הננכות ןכו ,םלועבש תויצראה תויורדתסהה לכ םע
 וללה תונכהה .אובל הדיתעה הדובעה ליבשב תיגולואידיא
 .סופיזיס תדובעכ התלגתנ םימילש ,הבורמ הדובע וכירצה

 ?המ םוש לע
 ןמצייול ביבסמ השק ביר עלגתנ ;1930 תנשבו ארובה הצר
 םלועה .תידוהי הנידמ לע הרהצה יא לש תוינידמ רבדב
 הז וק .ודגנכו ןמצייו דעב — םיינשל גלפתנ ולוכ ינויצה
 תא םג ןהיניבו ,תוינויצה תוגלפמה לכ תא הצח דוריפ לש
 ןמזה־קרפבש ,בצמ רצונ רכו .םייללכה־םיגויצה תעונת
 לש ןגרואמ דוחיאל וניצמאמ ימוציעב רמולכ ,1931—1929
 .תינויצה תוינידמה ירקיעב יטילופ ערק לח ,תיללכה תונויצה

 אוה עתפלו ןמזה לכ ץרש דחאל ?המוד רבדה המל לשמ
 ורצונ תיללכה תונויצה הנחמב .ותצורמב רצענו ופתכב ספתנ
 ¬קו ,ןודנולמ רדא ר״ד לש ותושארב ,ןמצייו דעב הצובק

 ,ןיקשיסוא .מ לש םתושארב ,ןמצייו לש ותוינידמ דגנכ הצוב
 איבהל יתלדתשהש העשב .וללה תורושה בתוכו זייו ןאפיטס
 ,דוריפ לש הדמע טוקנל סונא ימצע יתיאד ,דוחיא ידיל

 ־םינויצ לש דחא הנחמ םיקהל ינוצר דכ לכ לדגש אלא
 ותוינידמ דגנכ הרורבה יתפקשה תורמל יתטלחהש ,םייללכ
 סרגנוקב הסנתש ,תיצראה ונתורדתסהל עיצהל ןמצייו לש

 ־ויצה לש תונחמה ינש ןיב■ רשג םיקהל רשע־העבשה ינויצה
 םימייקמ דציכ לבא .תינידמ הניחבמ םידרופמה םייללכה־םינ
 םיפיעסב רבדיהל םיסנמ ?ינויערה דוריפה חורמל תודחא
 ובש ףיעס ותואל ול םיחינמו ,היגולואידיאה לש םירחאה
 -ףאו ,אלוטמ אצוי שובלמה ,יאדו .םידחואמ םיקלחה ינש ןיא

 סרגנוקה ינפל םידחא םימי .הווה דכו■ .אוה שובלמ ןכ־יפ־לע
 ,קמ ןאילוי טפושה םע השיגפל הניוול יתעסנ רשע־העבשה

 ןונכיתל ףתושמ עצמ אוצמל ידכ ,ב״הראבש םינויצה גיהנמ
 ־םינויצה לש תימלועה תירבה תריצילו הז סרגנוקב ונכרד
 ¬סהה לש תחלשמהש יפל ,םירבדה רקיע הז היהו .םייללכה

 ¬לשמה ןיב רתויב הבושחה ,דתיה ב״הראב תינויצה תורדת

 המקוה ל״נה תודוקנה יתשב .הלוגה תוצראמ תורחאה תוח
 תינויצה תורדתסהה ןיבל ונתורדתסה ןיב השימג תודחא
 הביהרה איה !לודג היה ונתורדתסה לש הגשיה .ב״הראב
 תונויצה לש הכלהמ תא ןווכלו■ הגהה תא הידיל לוטיל זוע
 ידכו ׳תוליעפב חותפל אלא הלכי אלש אלא ,תיללכה

 ¬ראב תינויצה תורדתסהה לש התרזעל התיה הקוקז ןמייסל

 ¬ומה םיידי רפסמ השוריפ היטארקומיד ,ףוס־ףוס .תירבה תוצ
 תינויצה תחלשמהש ןבומו ,ןורחאה עגרב העבצהל תוטש
 ,דתיה רשע־העבשה ינויצה סרגנוקב ונתורדתסה לש תיללכה

 .תמצמוצמ

 זייו ןאפיטס ר״ד םגש ׳העבק לזאבל ונתחלשמ העיגהשכ

 תימלועה תירבה דוסיילו תינאמצייו־יטגאה תוינידמל םיכסמ■
 ומע יתמייקש החישה תא חכשא אל .םייללכ־םינויצ לש
 ¬ממ וחור־תרומש ׳וענכשל יל היה לק אל ןכש ,העש התוא

 ינוגרא דוחיאל ואיבהל לולע ןמז ותואב ןמצייו לש ותויניד
 וזכ תולשלתשהש ,השגרהה יב התיה .םיטסינויזיבירה םע
 הנחמ םע רשגה תמקה ללכ תרשפאמ ,דתיה אל םיניינעה לש
 ךרדבו .דלפנמולב טרוקו רדא ר״ד לש םייללכ,ד־םינויצה
 ןיב לארשי תנידמב ןורחאה ןמזב ומייקתנש תוחישה :בגא

 ,תואצות ללכל ואיבה אל "תורח" ןיבל םייללבה־םינוייצה■

 ,רבד לש ופוסב ׳םיצור םניא םייללכה־םינויצהש םושמ

 הנחמה ןמ םיביסרגורפה לש תיטלחומה םתשירפב■ ןכתסהל
 הנשנו רזוח ךכ .גשומה לש בחרה ונבומב יללכה־ינויצה

 .םינש 25 רחאל בצמה
 ¬ראה ונתורדתסה לש תחלשמה ? לזאבב עריא המ םלואו

 ונעגהשכ .דואמ ךבוסמ בצמ ינפב עתפל הדמעוה תיצ
 םייקתהל דמע ובש ,סירחוסה ןוגרא ןיינבב ונלקתנ לזאבל
 בושח ינויצ גיהנמ ,ןודנולמ רדא ר״ד לש העדוהב ,סרגנוקה
 האציש ,הנושארה תינויצה תחלשמה םע הנמנ ותעשבש
 ר״ד .רופלאב תרהצה רחאל לארשי־ץראב בצמה תא רוקחל
 .ןתמו־אשמב חונ היה אל ךכיפלו ,ןקז םדא היה רבכ רדא
 ותעדוהב ,ןכבו .ןמצייו םייח לש קהבומה ודיסח היה אוה
 לש ותוינידמב םיכמותה םייללכה־םיינויצה םתואש ,רמאנ
 ¬תהו וללה תונורכזה בתוכ דמע .,א םלואב םיסנכתמ ןמיצייו

 םייללכה םינויצהש רמאנ הבש ,הז ןיינב לע היינש העדוה ןיק
 ¬מל התיה הנווכה) ןמצייו לש ותוינידמל םימיכסמ םניאש

 .,ב םלואב םיסנכתמ (תידוהי הנידמ לע הרהצה דגנ ותויניד
 ־לכה־םינויצה לש ׳בו ׳א תוצובקה םלואל ואב העש התוא
 לש וחוכ םימעפל עיגמ ןכיה דע הארו אצ וישכע .םייל

 .העונתב דוריפ תאבהב תיב־ףלאה

 ׳א הצובק ןיבש קבאמה תובורמ םינש שטינ דליאו ןאכמ
 ¬סנש קבאמה והזיאו .1935 תנשב םייתסנש דע ׳ב הצובקו

 ןכש ,׳ב־,ד םע ׳א־ה דוחיאל קבאמה רמוא הווה ?םיית
 ,םייללכה־םינויצה ליש היצרדפנוקה תמקהל דע 1935 תנשמ

 ׳ב לשו■ ׳ב םע ׳א לש קבאמ הז היה ,1946 תנש דע רמולכ
 ¬מה דעווה שקיב ,רומאכ .1931 תנשל רוזחנ לבא .׳א םע

 ,ןכא .יטילופה דוריפה תורמל דוחיא ידיל איבהל ןגרא
 אל איה לבא ,תיטילופה הלאשב הקולח ,דתיה י״אפמ םג
 ,ךכב ץוענ היה לדבהה רקיעו .תינוגרא הניחבמ הדרפתנ

 ,תמייק תורדתסה גוליפ ליש ץינע הז היה אל י״אפמבש
 ךכבו .דוריפה תורמל תורדתסה םיקהל ונשקיב ונא וליאו
 ונתורדיתסה יריצ םמצע לע ולטנש ׳המישמבש ישוקה היה

 .תיצראה

 היהש ,הז יטילופ ישוק לע רבגתהל ונידיב הלע ףוס־ףוס
 לע ףיסוהל יתאב וליא .לוגיעה עוביר לש ןורתפ תניחבב
 ־נמולב טרוק ,ונבשיש ,רמוא יתייה יתורפס ךפונ ירואית
 ¬יל תפתושמ תינכת דחי וגאלזיהו תולילו םימי ,ינאו דלפ

 ־סה יריצ .םייללכ־םינויצ לש לוכיבכ תימלוע תירב תריצ
 •וול םייללכ־םינויצ םיריצ ואיבהו וחרט סרגנוקל ונתורדת
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 ינאש העש ׳ןאב ראתא אל .לודג םלואב תדחוימה הדיע
 ,הנורחאה םג הארנכו הנושארה םעפב ונתורדתסה לע בתוכ

 התחיתפל םדוק ,םידחאה רבשמה־ימיב יל ונמוז תורצ המכ
 ,לזאבב םייללכה־םינויצה לש הנושארה תימלועה הדיעווה לש

 ־דתסה ריצ רותב תאז תושעל תוכזה יל שיש ־יפ־לע־ףא
 יב תרבוג .דתיה וז השרפ תולעהל יתאב וליא לבא .ונתור
 ,רבד לש ופוסב .הקיתשה יל הפי ךכיפלו ,תישיאה המיענה

 תפתושמ תינכת לע הנושארה תימלועה הדיעווה הטילחה
 תירבה תלהנהב הרחבו ,ףתושמ ינוגרא ןונקת לעו השימגו

 ¬שעמ םיריצ .תונויצה תודלותב הנושארה םעפב תימלועה
 ,דוסייה תדועת לע ומתח — 40—35 ינרובס — תוצרא תור

 .זייו ןאפיטסו יקספיל סיאול ,ןיקצומ ןואיל ר״ד םשארבו
 יתרמש .וז הדועת לש קתעה יתנקתה אל המ ינפמ עדוי יניא
 יתבאכש יפל ׳רקי רצואכ אקארקב ינויכראב הדועתה תא
 ןויכראה לכ םע דחי רלטיה לש וידיב לפנ אוה םלואו ,ותוא
 ריעה תא יתבזעשכ ,אקארקב תימלועה תירבה זכרמ לש
 הנורחאה הבישיב ףתתשהל ידכ ,1939 רבמטפסב 2 םויב
 .אקארק תא יתיאר אל בוש םוי ותואמ .ינלופה םייסה לש

 ¬ועה תירב ר״ויכ יתנוהכ ןמז לכ ךשמב לבא ,םלענ ןויכראה
 תודועתה בורמ םיקתעה יתחלש םייללכה־םינויצה לש תימל
 תצובק זכרמל — 1935 תנש רחאלו ,םילשוריב הביטוקסכאל

 תודלותל תודועתה בור ולצינ ךכו ,׳א םייללכה־םינויצה
 םיחנומ יניע דגנכ .םייללכ,ד־םינויצה לש תימלועה תירבה
 לש טרס ןכו ולא תודועתמ םידומע םייתאמל בורק וישכע
 ךומסאש רוסא ךכיפל .םידומע ףלאמ רתוי קיזחמה תודועת
 הינורטב ילא ראובי אל יאדו םיארוקהו ,דבלב ינורכז לע
 לש םיאבה םהיתומש תא החכשה ןמ ןאכ ליצהל אובא םא
 -םינויצה לש תימלועה תירבה לש הנושארה הלהנהה ירבח

 ר״ד :תואישנה ירבח !דראבצראווש .י ר״ד—ר״וי :םייללכה
 :תיאסרגבוקה ןילופמ םירבח ;םולבדלפ ןועמש ר״ד ׳ןוהט .י

 .א ר״ד :תיחרזמה היצילאגמ !סדניה והיתתמו הטיוול ןואיל

 לעופה דעוה לש ר״וי ןגס םויה■) פוטס םהרבא ר״ד ,קארומש
 !גרבסדנאל ר״דו דלפנמולב טרוק :הינמרגמ !(ינויצה
 ¬ורמ !ןירפלה זור תרבג ,גרבדלוג םהרבא :תירבה תוצראמ

 ;ןזוייאפור ףסוי ר״ד :היקבולסוכ׳צמ > דראנרב ףלודא : הינמ

 .מ .מ :לארשי־ץראמ !םיובנירג ראקסוא ר״ד :הירטסואמ

 השמ ר״ד ,יקסארפוס עשוהי ,ןוזנסומ ןויצ־ןב ר״ד ,ןיקשיסוא
 הבשומ םוקמ .ןייטשנרוא הדוהי ר״ד ,ןילרב והילא ,ןוסקילג
 לארשי־ץראמ הלהנהה ירבחלו ,אקארקב היה הלהנהה לש

 .תובשיתה יניינעב הימונוטוא הנתינ
 תירבה לש הנושארה הלהנהה ירבח תמישר .דתיה וז
 ןמ הבכרוהש ,םייללכה־םינויצה לש הנושארה תימלועה
 יפ־לע־ףא ,יתונורכז בצקב זרדזהל ילע .׳בו ׳א תוצובקה
 .הישנה םוהתמ םתולעהל םישקבמ וליאכו םה םיבורמש
 ,יפארגלט ןונגסב םיעטהל ימצעל השרמ ינא םוקמ לכמ
 דיקפת תיצראה ונתורדתסה האלימ הנודנה הפוקתה ךשמבש
 םייללכה־םינויצה לש תוצובק יתשמ רוציל םיצמאמב עירכמ
 בור לש דוסי לע תיתגלפמ תעמשמו תמא לש הזיתניס

 לש עירכמ בור דוסי לע — םיינורקע םיניינעבו ,תולוק
 .תולוקה ללכמ םיעבר־השולש

 רתוי ההבגתנ תוצובקה יתש ןיב המקוהש הציחמה םלואו
 יוארה ןמ םולכ .ונתורדתסה יישק וכלהו ורבג המעו ,רתויו
 םוחתב תוינכתה תיצמת תא םג ,הירוטסיהה רואל ,הזב ןתיל
 ןיבש םילדבהה לכ לע ,הדובעה תייעב םוחתב ,ילאיצוסה

 תאז השע רבכ תמיוסמ הדימב ?׳ב הצובקו ׳א הצובק
 ¬וימ תרבוחב ,"םלועה" לש ישארה וכרוע ,ל״ז ןמניילק השמ

 .1945 תנשב םילשוריב האציש ,״םייללכה םינויצה״ םשב תדח
 ־תפוקתמ םיקרפ־ישאר ןתיל 1954 תנשב יתיסינ ינא ףאו
 האציש תרבוחב תימלועה תירבה לש וז תורעתסהו־רעס

 .קרוי־וינב הספדנו "תיללכ תונויצ" םשב תילגנאה ןושלב
 ילדבהו תיללכה■ תונויצה לש היגולואידיאה לכש ,ינא רובס
 ¬ומה תודועתב ושבגתנ הלש תוצובקה יתש ןיבש תופקשהה
 ,ררבתמו ןהב ארוקו רזוח ינירה .יניע דגנל התע תוחנ

 ןמזה־יקרפב הרצונ וז תיללכ תינויצ היגולואידיא םנמאש
 רחאמ "דז רבד םיעטהל ימצעל הבוח ינא האור .1935 דע
 המקוהש ,םייללכה־םינויצה לש תשדוחמה היצרדפנוקהש
 לארשי תיב ןברוח רחאל םירחא םישנא ידי־לע 1945 תנשב

 .ןודנב הנושאר תויהל תרמייתמ ,הפוריאב
 תעשב תופסונ תוימלוע תודיעו המייק תימלועה תירבה
 תנשבו ,1933 תנשב .גארפב רשע־הנומשה ינויצה סרגנוקה
 ¬חאה הדיעווה .1935 תנשב אקארקב בושו ,אקארקב 1934
 .תירבה לש התיוולה םג המייקתנ הבו תיטאמארד ,דתיה הנור

 ,תמא •ץוח יפלכ םג ,ןיטולחל תירבה הגלפתנ העש התואמ
 ,דבלב םינפ יפלכ לבא ,תגלופמ ,דתיה איה 1935 תנש דע םג

 היעינמש ,אקארקב תירבה תלהנה התיה תודחאה הטעמ ןכש
 ־לע־ףא ,היגיהנמו תיצראה■ ונתורדתסה לש הביטוקסכאה ויה
 לש דחוימ זכרמ םייק היה רבכ 1935—4933 םינשבש יפ

 .וז ץרא ליבשבו לארשי־ץראב תירבה■
 דימת ושדקוה 1935—1929 םינשב תויצראה וניתודיעו
 ־םינידב .םלועה יבחרב תדחואמ תיללכ תונויצ לש הלרוגל
 ¬נשה תויצראה תודיעוול ונתורדתסה השיגהש תונובשחו

 תירבה רבדב תוטלחה תולולכ ויה ןמז־קרפ ותואב תוית
 ¬וומ תוטלחה ןאכ טטצל אהי יוארה ןמש רשפאו .תימלועה

 תדיעו התואמ ,1935 ראורבפב המייקתנש ,תחא תיצרא הדיע
 תירבהש ,הווקתה המעפ ןיידעשכ ,תירבב טלחומה גוליפה

 :ץוח יפלכ תוחפל ,התודחא לע רומשת
 תימלועה תירבה תלהנה לא הנופ תיצראה הדיעווה .1 ״
 תדיעוול בורקה ןמזב אורקל השקבב םייללבה־םיגויצה לש
 תירבה עצמ אוה םעצמש ,ןילופ לכמ םייללכ־םינויצ לש
 ¬יה תא תיפוס רידסהל ידכ ,םייללכה־םינויצה לש תימלועה
 .ןנקיתכ תולועפ םייקלו תפתושמ הלהנה םיקהל ידכו םיסח
 תירבה תלהנהל התדות תא העיבמ תיצראה הדיעווה .2

 התדובע לע השארב דמועה דריאבצראווש ר״דלו תימלועה
 .תיללכה תונויצה תרבגהל

 תימלועה תירבה תלהנה לא הנופ תיצראה הדיעווה .3
 ־קהב לסחל ידכ םידעצ תושעל העצהב םייללכה־םינויצה לש
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 חורב תאזו ,לארשי־ץראב תיללכה תונויצב רבשמה■ תא םד
 .אקארקב םייללכה־ םינויצה לש תימלועה הדיעווה

 תימלועה תירבה תלהנה לא הנופ תיצראה הדיעווה .4
 ¬ונת תאמ שורדת הלהנההש ,השקבב םייללכה־םינויצה לש

 תינססהה התדמעל ץק םישתש ,"ינויצה רעונה" רעונה,¬תע
 לש תיצראה תורדתסהה לא תיאסרגנוקה ןילופב ףרטצתו

 תירבל תכייתשמה ,תיאסרגנוקה ןילופב םייללכה־םינויצה
 ורכזי םיקיתווה םיארוקה) םייללבה־םינויצה לש תימלועה
 ,ןילופב םייללכה,־ םינויצה לש תיצראה תורדתסההש ,יאדווב
 ואלימ הבז תיללכה תונויצה לש תימשרה התוגיצנ התיהש
 אל ,םיובניילק השמו םיובנירג קחצי הלעמב ןושאר דיקפת
 ¬ב ןטק טועימ קר ףרטצהו ,תימלועה תירבה לא הפרטצה

 ןואיל לש םתושארב "תונבל תע" תעיסמ תיאסרגנוקה ןילופ
 תיצרא תורדתסה המיקה וז העיס ;בילטוג עשוהיו הטיוול

 .(הטלחהה תנווכמ וז תורדתסה יפלכו ,הלשמ
 הדיעווב ולבקתנש ,תוטלחהב הריכמ תיצראה הדיעווה .6
 ־דתסהל תארוקו תימלועה תירבה לש הנורחאה תימלועה
 ידכ ,הגלפמה סמל התמורת תא םירהל תיצראה ונתור
 "םייללכה־םינויצה לש תימלועה תירבה ביצקת תא םילשהל

 ־םה לש תטלחומה התוהזל החכוה תושמשמ ולא תוטלחה
 .תימלועה תירבה לש היגולואידיאה םע תיצראה ונתורדת

 ןכש ,תירבה לש הדועי חורב הלעפ ונתורדתסה םנמאו
 הדקש אלא םיימוקמה היניינעב המצמטצה אל הנושארה
 ןילופב אלו ,רתוי בחר ףקיהב תיללכה תונויצה יניינע לע
 תואצות םושמ ךכב היהו .תודחא תוצראב םג אלא דבלב
 ןהיתשש ,ונלש תימלועה■ תירבה ןיבו הניבש םוקמה תוכימס

 .אקארקב ובשי
 ¬תנש ל״נה תיצראה הדיעוובש ,ריכזהל יוארה ןמש ינרובס

 ןואדל ונידידי הביטוקסכאה ר״זי היה 1935 תנשב המייק
 הדיעווהו ׳תימלועה תירבה יניינעל םג רסמתהש ,רטפלס
 ¬דות ישגר תא דחא הפ ול ועיבה תיצראה הביטוקסכאה ןבו

 .הרוסמהו תדמתמה ותוליעפ לע ונתרקוהו ונת
 המכ ןאכ ריכזהל אלש ירצי לע רבגתהל לוכי ינא ןיאו
 ארוקה םג םא עדוי יניאש ןבומ .םיבושח יל םיארנה ,םיטרפ
 וקבאמ לע רוא עורזל ידכ םהב שי לבא ,םתובישחב ריכי
 תימלועה תירבה תמקה תא ןיכהש דעווה לש יטאמדדה
 ¬רמ הלא םיטרפ .1931 תנשב הנושארה תימלועה התדיעווב
 וללה תונורכזיה בתוכ לש ויתויולדתשה ויה תובורמ המכ םיא
 ותרכהבש יפ־לע־ףא ,תיללכה תונויצה יקלח ינש דוכילל

 .םייללכה־םינויצה לש ׳ב הצובקל ךייתשה הקומעה

 59 ׳ב הצובקל הל ויה רשע־העבשה ינויצה סרגנוקב

 ¬מל ביבסמ לחש ערקה .םיריצ 25 ׳א הצובקל וליאו ,םיריצ
 וליפאו ,1930 רבוטקוא שדוחב ורוקמ ןמצייו לש ותויניד
 תינויצה הביטוקסכאה ןיב ולהנתהש תוחישה .ןכל םדוק

 ¬יילה תגלפממ דליפסאפ תובשומה רטסינימ ןיבל תימלועה

 ־ץרא תלאשבש ,"ןבלה רפסה" לש ומוסרפ םע וחיכוה ,רוב
 הרסמ ןוספמיס תדעו .םילפא םימי םיאבו םישמשממ לארשי
 ,שיגרה ןמצייו .ץראב ינויצה לעפמה לע רדוק ןובשחו־ןיד

 לע עידוה אוהו ןולשכל הכילומ תיטירב־ורפה ותוינידמש
 לש ותוישיאל ונתעונתב ושחר לודג דובכ .רטפתהל ותונוכנ
 םנמאו .תינידמה וכרדל םידגנתמה ברקב וליפאו ,ןמצייו
 היציזופואל םג היה השקש ,ךב לב ותוישיא תא וצירעה

 תירבה ריצכ יתינמנ תישיא הניחבמ ,ינא ףא .הב םחליהל
 ¬מה ותטישל םיטלחומה הידגנתמ םע הלש ר״ויבו תימלועה

 ןיא תיטסיפיצאפה ותוינידמש םיענכושמ ונייהש ןוויכ ,תיניד
 ונידיב ויה אל ,ונרעצל .ןהש לכ תואצות איבהל ידכ הב
 תא םג ,ןבומכ ,עיתרה הז רבדו ,תרחא תוינידמל םיעצמא
 ןמצייו לבא .ודגנכ תטלחומ המחלממ ןמצייו לש וידגנתמ
 רבכ שקיבש יפ־לע־ףא ,תינידמה ותטיש לע ףקותב דמע
 תנשב ןילרבב םייקתנש ינויצה לעופה דעווה בשומב .רטפתהל
 תוינידמבש העש התוא האר ןמצייוש ,הדבועה הטלבוה 1930
 בור לע קבאמ לש תוינידמבו תידוהי הנידמ ןעמל היולג
 .קיזמ ףאו תילכת רסוחמ אוהש רבד לארשי־ץראב ידוהי

 תובישח םהל העדונ םיתעש ,תוטוז תוינידמב םימייק םלואו
 לש הקימאנידל תטעומ הנבה התיה חקיפה ןמצייול .הבורמ■
 לצרה לש וידגנתמ םע הנמנ אושל אל .תוינידמב תוטוזה
 לש םתובישחב וז הבבה־יא .ישעמ■ ינויצ ארקנש המ היהו
 ¬עמ תואצות ידיל איבהל ידכ םהב ןיאשפ וליפא ׳תוטוזה
 ¬ידמב םימחולה לש םתורירמ תא הריבגה ,תוידימ תויש

 .ןמצייו לש ותוינ
 תירבה תמקהל ׳א הצובק םע השקה יקבאמ לש ומוציעבו
 הניב הדירפהש םיינידמ םיניינעב הציחמה תורמל ,תימלועה
 ¬יא אפוג ינויצה סרגנוקה לע ואבו ולגלגתנ /ב הצובק ןיבל
 תיפארגלטה■ תונכוסה .וז הציחמ רתויו רתוי והיבגהש םיעור
 רשיא הז ןויארבו ,ןמצייו םע ןויאר גישהל הדיב הלע תידוהיה

 התואב יולג קבאמ ןיינעב תילילשה וטבמ־תדוקנ תא ןמצייו
 ותוינידמ אקווד .תידוהי הנידמ לעו ץראב ידוהי בור לע העש
 הרהצה הבייח ,ולא תושירד יתשל הדגנתהש ,דלפיסאפ לש
 דגנתה ןמצייו םלואו .תידוהי הנידמו ידוהי בור לע הרורב
 םיענכנ וליאב עמתשנ הז רבדו ,תאזכ הרהצהל ל״נה ןויארב
 וררבי הז ןיינעב תופסונ תוריקח .דליפסאפ לש ותוינידמל
 תנידמ לש ןושארה האישנ היה םנמא םא םימיה ןמ םויב
 .תימואל־וד הנידמ דעב וא תידוהי הנידמ תמקה דעב לארשי

 לבא .רבדה תא ריהבמ וניא "שעמו הסמ" ורפס ,םוקמ לכמ
 .1931 תנשל רוזחנ

 ןויארה רחאל החקרמכ .דתיה ינויצה סרגנוקב היציזופואה
 עודי ןויארה לש םיעלקה ירוחאמ דמעש ןטשה .ןמצייו לש
 ¬יזופואה■ .׳א הצובקמ ינויצ גיהנמ אקווד הז היה !הפי ונל

 ־כה־םינויצה לש ׳ב הצובקמ תבכרומ .דתיה אל ןמצייול היצ
 ־כה־םינויצהו םיטםינויזיבירה "יחרזמה" םג !דבלב םיילל

 םה םג ,םיובנירגו ןמדלוג לש םתעיסמ םיילאקידארה םיילל
 .הרודמה לע ןמש ףיסוהשו ןמצייו לש ןויארה דגנכ וחתר
 וז .דתיה .םייללבה־םינויצה הנחמל ךייתשה ןמצייו םייח
 םייחל םלואו .תיללכה תונויצה תייעב לע תדחוימ הפקשה
 חותמה בצמבו .ולשמ תדחוימ הפקשהל תוכז .דתיה ןמצייו
 ־ומכ ,ןיינועמ ןמצייו היה סרגנוקה לש ותוגלפתה םע רצונש
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 םילבקמ דציכ לבא .ויתועדל סרגנוקה לש בור לבקל ׳ןב
 ?בור

 לא האב סרגנוקה ןמזב דחא תבש־ברעב .עריאש המ ירהו
 תרבגה :ןמצייו םייח לש ומשב תחלשמ וללה תונורכזה בתוכ

 סיאול רוסי&ורפו ,רופלאב דרולה לש ותוחא־תב ׳ליידגאד
 םויה) הביטוקסכאה לש ינידמה ץעויה ,רימאנ־ןייטשנרב
 ¬ועה תירב ר״וי רותב יתוא הנימזה תחלשמה .(םיאול ריס

 רדחב .ןבומכ ,יתכלה .ןמצייו לא םייללכה־םינויצה לש תימל
 ,לזאבבש "םיכלמה תשולש" םסרופמה ןולמה אוה ,ונולמ
 ןמצייו .טילבנזור ןיטראמ ר״דו ל״ז שטידיינ קחצי םג וחכנ
 רכינ .תוינידמה ויתועד תא הכורא העש ךשמב ינפב עימשה
 אוה הלש תוינידמהש ,שגרוהו ינויצה גיהנמה לש ולבס .דיה

 תאריב וירבדל יתבשקה .שואי לש תוינידמ ןימ אוה ףיטמ
 ןכש ׳תינויצה יתונקסעב תעזעזמ העש וז החיה ,ןכא .דובכה
 ¬ומא תא ינפל הליגש ,לודג גיהנמ םע םינפ לא םינפ יתדמע
 ןמצייו :הרורב ,ןבומכ ,התיה החישה תילכת .תינידמה ותנ
 ,העש התואב ותוינידמ ךרוצל ,יתועצמאב תוכזל שקיב
 ¬ידמ הניחבמ לבא ,םייללכה־םיגויצה לש תימלועה תירבב

 יתובישה .בלה לא םיעגונ ויהש וירבד יתוא וענכש אל תינ
 רוסמל ימצע לע לבקמ יננהש ,העדוה תרוצב וירבד לע
 -כה־םינויצה לש ׳ב הצובק תבישיב ויתובשחמ־ךלהמ תא

 ¬קייבואב םירבדה תא יתרסמו יתחטבה תא יתמייק .םיילל

 תודגנתהה .יטילופ דגנתמ ךכל לגוסמש יפכ ,וזכ תויביט
 רשק םוש הל היה אל — הז רבד םיעטמ ינירהו — ןמצייול
 היהש רמואו רזוח ינירה :רבד לש וכופיה ;ןמצייו שיאל
 .תיטגגאמ תוישיא היה םיתעלש ,ןמצייול דגנתהל דואמ השק

 ווכו ׳תילילש התיה ונתירבב םיחכוותמה לש םתעדש אלא
 ויה ונל ףא ,הטישל ונמחל ונא ףא .ילש יתעד םג התיה
 לש ןתקדצ תא לבא ,תונויצל ערו בוט לע ונלשמ תועד
 .םמצע םייחה אלא הטלחה תעבוק הניא תונוש תופקשה יתש

 לש תילילשה התטלחה לע ןמצייו ׳סורפל יתעדוה ןמז ותוא
 הציחמה תהבגהל הליע ,ןבומכ ,השמיש וז העדוהו /ב הצובק
 ופוסבו .םייללכה־םינויצה לש ׳א הצובק ןיבל ׳ב הצובק ןיבש
 תיללכה תונויצה לש הלרוג בושח היהשמ רתוי ,רבד לש
 תמשגהל הלכנתהש הינטירב לש התוינידמ .דתיה הבושח

 .תונויצה
 ־ארד תוקבאיה השטינ תונויצה לש תיפוסה הרטמל ביבסמ
 ¬חה םיסרגנוקה דחא היהש ,רשע־העבשה סרגנוקב תיטמ
 יתש ןיב תוקבאיה וז .דתיה ,רבד לש ותדנאל .רתויב םיבוש
 ןיאש ,ןעט ןמצייו טסינזיצולוביאה .תונשיו תולודג תוטיש
 הנחמה וליאו ,ומייקתנש רחאל אלא תונורחא תושענ תורטמה
 תויפוס תורטמ לע ריהצהל חרכהה ןמש ,ןעט ןמצייל דגנתהש

 הפי עדי ןמצייוש ןבומ .ןתמשגהל תוחוכה תא םותרל ידכ
 יטירבה "ןבלה רפסה" םוסרפ רחאל ודמעמ היה ,רשק המכ
 ¬ממה שארמ בתכמ תלבקל ויתויולדתשה ויה תובורמ המכו

 שוילחה קר אלא לטיב אלש בתכמ ,דלאנודקאמ ייזמאר הלש
 ןמצייו שמתשה .רז בתכמב ."ןבלה רפסה" לש ונכות תא
 תא עיגרה אל הז רבד לבא ,היציזופואה דגנ יעצמאבכ

 ןבלה רפסה תא הטעה דלאנודקאמ לש ובתכמ ןכש ,תוחורה
 ןבומ .הראשנ וחור וליאו ׳דבלב תואנ תוצילמ לש הטעמב
 טקילפנוק לש ויתודלות תא הלא םיפדב ראתל יתעדב ןיאש
 םע ןירשימב רשק שי ולא תודלותל םלואו ,הז יטמארד
 ¬כה תונויצה יקלח ינש ןיב העשי המוא ומייקתנש תוחישה

 קבאמה עקר לע רובידה תא דחייל ינא בייח ךכיפל .תילל
 .תונויצה לש תיפוסה התרטמ חוסינל קבאמהו ןמצייול ביבסמ
 הלעשכ ,תיצראה ונתורדתסה לש לודגה הנותצנ ןבוי ךכ קר
 לש הנחמב תוימינפה תויטילופה תוציחמה תורמל הדיב
 דוע אלו ׳תימלועה תירבה תא דסייל אפוג םייללכה־םינויצה

 .ינויצ סרגנוק ותואב אלא
 רוד ימי רמוא הווה ,םינש 25 ופלח םימיה םתוא ןמל
 םיישקה תא ריהבנו וננורכז תא ןנערנש יואר ךכיפלו ,דחא

 .ונתורדתסה התליגש תירוטסיהה המזיה ינפב ודמעש
 ןויארל רשקב ןמצייו אישנל ןומא תעבה רבדב הערכהה
 ¬נוקה ידי־לע הרסמנ תידוהיה תיפארגלטה תונכוסל ןתנש
 -תדוקנל ןיינעה עיגה וז הדעווב .תינידמה הדעוול סרג

 ¬קו י״אפממ ץוח ,תוגלפמה לש ןבור .דואמ ההובג ךותיה
 הדעווב ןתעד תא ועיבה ,םייללכה־םינויצה לש ׳א הצוב
 היתויוצעייתה וכרא ךשוממ ןמז .ןמצייו לש ותוינידמ דגנכ
 רבוד .חור־ רצוקב התכיח סרגנוקה תאילמ .הדעווה לש
 רבכש ,ןמדלוג םוחנ ר״ד ,ונלשמ דחא היה תינידמה הדעווה
 ןקיגטרטסאו הסונמ ןסיסכתכ ויתונורשכ תא הליג ותעשב•

 ותצובקו אוה ,ןמצייול דגנתהש הנחמל ךייתשה אוה .ינידמ
 .סרגנוקל םיטאדנאמ 8 לכה־ךסב הלביקש ,"תילאקידאר״ה
 ־םינויצה ברקב היציזופואכ המקוה תילאקידארה הצובקה
 ¬בנ םיריצ 254 ויה רשע־העבשה ינויצה סרגנוקל .םייללכה

 ר״ד לש ינידמה ורשוכל הכרעה תעבה וז .דתיהו ,םירח
 הנטק הצובק לש הגיצנ רותב וב ורחבשכ ,ןמדלוג םוחנ
 .רעסנה סרגנוקה תא קיסעהש רתויב בושחה ןיינעב רבודל

 בור םשבו ,סרגנוקה תאילמ לא רבודה אב הזכ בצמב
 :ןלהלכ הנושארה ותעצה תא עיצה הדעווה ירבח

 ר״ד ריהצהש הרהצהה לע ורעצ תא עיבמ סרגנוקה"
 האורו ,תידוהיה תיפארגלטה תונכוסל ןתנש ןויארב ןמצייו

 ."ןוצר העיבשמ הניאש הבושת אתליאשל ותבושתב
 ,סרגנוקה תאילמל ןמדלוג ר״ד עיצהש ,היינשה העצהב

 הב המלגתנש ,העצה התיה ,הדעוה ירבח בור םשב איה ףאו
 החוסינש ןוויכ .תונויצה לש תויפוסה היתורטמב הנומאה
 םעטוה העצהב .התיצמת אלא ןאכ איבא אל ,ידמ ךורא היה
 לש תירוטסיהה ותדלומל הפוצרו הלודג היילעב חרכהה
 .וז תדלומב םיילאמרונ םויק־יאנת תריציבו ידוהיה םעה

 טעמל םישענה תונויסנה לכ לע בר רעצ עבומ העצהב
 שרופמב הב ורמאנ אל םלואו ,תונויצה לש וז תידוסי הרטמ
 ־ותה הב ונתינ ןכ־יפ־לע־ףא ."תידוהי הנידמ" םילמה יתש

 .הרשפ תניחבב שמיש הז רבדו ,הנידמ לש םיידוסיה םירא
 םירבדה לש םכופיה ויה הב ומעטוהש םיראותה ,םוקמ לכמ
 .תידוהיה תיפארגלטה תונכוסל ןתנש ןויארב ןמצייו רמאש
 ,דתיה ,יוול־תעצה :קויד רתיל וא ,תישילש הטלחה־תעצה
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 ב>רה תטלחה לע ףיסוהל השקב איהו ,םיובנירג קחצי לש
 ריסחהש המ שוריפב רמול ידכ /׳ינידמ םויק" םילמה תא

 .ןמצייו

 ¬ארב ,םיטסינויזיבירה לש התיה תיעיברה הטלחהה־תעצה

 םהיריצ׳ רפסמש ,ןמסורג ריאמו יקסניטוב׳ז באז לש םתוש
 וז העצה ףא ,םיזוחא 21 רמולכ ,52־ל עיגה הז סרגנוקב
 תונויצה לש תיפוסה התרטמ :התיצמתו ךורא היה החוסינ

 .ןדריה תודג יתש לע תידוהי הנידמ תמקה איה■
 ,ל״ז בורוזולרא תאמ תישימח העצה האב ןכמ רחאל

 העצוהשמ רתוי וז העצה .ןמצייו לש םיבהלנה ויכמותמ דחא
 אל הב רמאנו ׳ומצע תעד לע העצוה י״אפמ לש המשמ
 תועצהה לכ לש םויה־רדס לע רובעל שיש רתוי אלו תוחפ
 .ןמצייו לש ותוינידמב ןומא עיבהל ךכ ידי־לעו ,תומדוקה

 הפא־תמשגב ועגנ םירבדהש רחאמ שעגו רעס סרגנוקהו
 ,םעה תודחא רבדב תונויצה לש לודגה הנויער .תונויצה לש
 ליחתה ,םיינויצה םיסרגנוקב ישחומ יוטיב ול ןתינש ןויער

 .הלודג העשב לודג עגר ,ןכא .דנדנתהל

 דציכ לואשל שי ל״נה תועצהה לע תועבצהה תרעסבו
 ־תנ דציכ ז תיללכה תונויצה לש התודחא יוטיב ידיל האב

 ¬עמה היצילאגמ וגלש םייללכה־םינויצה לש םתודחא האטב

 הצובקה לכ לש היריצ רפסמכ ,רפסמב העבש ויהש ,תיבר
 תובישח העדונ אל היינשה הלאשלש ,ןבומ ?תילאקידארה
 רפסמש יפל ,הנושארה הלאשה התיה הבושח לבא ,הריתי
 ,84־ל עיגה םייללכה־םינויצה לש תוצובקה יתש לש םיריצה

 .הלעמל רומאכ

 תשמחמ תחא לע המייקתנ םיריצה תומש יפ־לע העבצה
 הבושת ןתיל וז העבצה לש החוכב שי ךכיפלו ,תועבצהה
 ־ולרא לש ותעצה לע התיה העבצהה .יתולאש לע תטרופמ

 ןיב .103 דגנכ תולוק 120 לש ןטק בורב התחדנש ,בורוז
 לש םיריצה תעבש תולוקמ דבלב קלח היה תולוקה 120
 םיריצה 59 לש םוצעה בורה וליאו ,תיצראה ונתורדתסה

 .םייללכה־םינויצה לש ׳ב הצובקמ

 ¬קמ םיריצה לכ לש םהיתולוק טעמכ ויה תולוק 103 ןיב

 אל ךכיפל .׳ב הצובק לש םיריצה תעבשמ קלהו ׳א הצוב
 אלא ,דבלב ׳ב־ו ׳א תוצובקה יתש ןיב יטילופה ערקה היה
 ¬זהל יוארה ןמ ׳ןכא .תיצראה ונתורדתסה לש תחלשמב םג

 םיריצה תעבש ועיבצה דציכ אקארקל שדקומה הז רפסב ריכ
 בורוזולרא לש ותעצה דעב ,ןכבו .תיצראה ונתורדתסה לש
 ועיבצה העצהה דגנכו ,ןייטשנירג קחציו רגיינ םייח ועיבצה
 .דראבצראווש .י ר״דו רטטשפוה םהרבא ,קנרפ בקעי ר״ד
 לאומש ר״דו ןוהט עשוהי ר״דש ,םג ריכזא הנומתה תמלשהלו

 .העבצהמ וענמנ ןאפש
 ־תעצה םג דימ התחדנ בורוזולרא לש ותעצה התחדנשמ
 ¬תנ ןכמ רחאלו ,60 דגנכ תולוק 115־ב םיובנירג לש יוולה
 לש ותרהצה לע רעצ העיבהש ,הנושארה העצהה הלבק
 תעצה הלבקתנ ךכ־רחא .106 דגנכ תולוק 125־ב ,ןמצייו

 ,ונמנ אל דגנ ועיבצהש תולוקה .דעב תולוק 162־ב בורה

 יריצ לכ ללכמ םיריצ 254 לש טלחומ בור הז היהש יפל
 .סרגנוקה

 לש םהיתולוק ולא תועבצהב וקלחתה דציכ עובקל ןיא
 אל העבצהה ןכש /ב הצובק ישנא לשו ׳א הצובק ישנא
 העיבצה ללכ־ךרדבש ינרכוז םלואו .תומש יפ־לע המייקתנ
 העיבצה ׳א הצובק וליאו ,הנושארה העצהה דעב ׳ב הצובק
 ןפואב טעמכ ׳ב הצובקו ׳א הצובק ועיבצה ןכמ רחאל .הדגנכ
 בורה תעצה דעב רמולכ ׳היינשה .העצהה דעב יראדילוס

 .תינידמה הדעווב
 דוע .ךכ רבדה ןיא ?המלש הנומת יתרייצ רמאת אמש
 ,סרגנוקה עדי .םיטסינויזיבירה לש טועימה תעצה הראשנ
 ¬ופיאש הב ומלגתנש העצה שוריפבו תינורקע החדי םאש

 ךכיפל .תינידמ תולכס םושמ ךכב אהת תוירוטסיהה ונית
 הטלחהה־תעצה לע רובעל — רפסמב תישש — העצה האב

 תעצה הלבקתנ רבכש רחאל .םויה־רדסל תיטסינויזיבירה
 לע העבצהה ץקוע לטניי ירה ,תינידמה הדעווה לש בורה
 יפ־לע העבצה הכרענ בושו .אפוג תיטסינויזיבירה העצהה
 ,איה הכורא ונלש םיסרגנוקב הרודיצורפה .םיריצה תומש

 תועבצה ומייקתנ ההימת םיתעל תררועמה תונלבסב לבא
 רמואו .תומש יפ־לעו תויטארקומייד תועבצה ,תועש וכראש

 .דובכה־תארי לכב תאז!ינא
 :תיטסינויזיבירה העצהה לע העבצהה לש היתואצות ירהו

 .םויה־רדסל רובעל סרגנוקה טילחה 57 דגנכ תולוק 127־ב
 ־גאמה רפסמו םיריצה תומש■ יפ־לע הכרענ העבצההש ןויכו
 טעמכש אופיא רורב ,52־ל עיגה םיטסינויזיבירה לש םיטאד
 .ל״נכ עיבצה ,םיטסינויזיבירה םיריצה ןמ ץוח ,סרגנוקה לכ

 ערכוה רבכ אליממ ירהש ,ןידה תא תוצמל סרגנוקה הצר אל
 .ןמצייו לש "תונלבוס״ה תוינידמ םע■ קבאמה לש ולרוג

 ־אגמ םיריצה תעבש ועיבצה דציכ ראתל שקבמ ינא בושו
 ונתשיגש ,ררבתי ךכב םג ירהש ׳וז העבצהב תיברעמה ,ריציל
 .תילאירוטירט וא תיתגלפמ התיה אל םייטילופ םיניינעל

 רובעל העצהה דעב םיינש ועיבצה ונלש םיריצה תעבשמ
 העבצהמ וענמנ העברא ,(ןייטשנירגו רגייג) םויה־רדסל
 םע עיבצה דחא קרו ,(דראבצראווש ,רטטשפוה ,ןאפש ,ןוהט)
 שמיש הז סרגנוקב .(ל״ז קנארפ בקעי ר״ד) םיטסינויזיבירה
 רחבנ אוהש רחאמ לבא ,ריצ ןייטשנרוא הדוהי ר״ד םג

 .תולוקה ץינמל ותוא ףרצמ ינא ןיא תיחרזמה היצילאגב

 ־כה־םינויצה לש םהיתורושב ערק לש וז הריוואב הנהו
 ,הנטקה תיצראה ונתורדתסה לש תחלשמה ירבח ןיבו םייליל

 .תימלועה תירבה לש הדוסיי לעי דוקשל ונילע לטוה
 הארנ .תירבה הדסונ ןכ־יפ־לע־ףאו ! רבדה היה השק המכ
 .תוציחמה לע הרבג ונברקב הלחש תוררועתההש ,רבדה
 יפ־לע־ףאו .ונתורדתסה לש התוכזל ףוקזל שי וז תוררועתה
 ־כה־םינויצה לש תוצובקה יתש לע םקוהש' לקה רשגהש
 ולגתנש םיימינפה םילדבהה ץחלב ךכ רחא דמע אל םיילל
 ־דתסה לש הדיקפת תא ריכזהל האג ינירה םוקמ לכמ■ ,ונב

 .הז רשג תמקהב ונתור
 םייתסמ אוהש ךרדכ םייתסנ סרעוקב ינידמה חוכיווה
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 ־רדסל רובעל טלחוהש רחאל .ונלש םיינויצה םיסרגנוקב
 יניעל יקסניטוב׳ז ערק ,תיטסינויזיבירה העצהה לע םויה
 יניע דגנל הז ינויצ סואיתימורפ וישכע האור ינירה — םלוכ
 הדועת רשפא וא ׳ולש ריצה תדועת תאו ינויצה לקשה תא —
 תא סרגנוקה םלואב יטאמארד ןפואב רזיפו ,םייתש אלו תחא
 .סרגנוקה תא הבזע תיטסינויזיבירה הצובקהו ,ריינה תוסיפ
 ,דתיה תיטסינויזיבירה הצובקהש ,ןאכ ריכזהל יוארה ןמ

 .םלועל האב איה םשמו תיללכה תונויצה לש החור־דלי
 ־יבירה יגיהנמ ינש ןיבש ןותמה ,ןמסורג ריאמ רזח תרחמל
 תוחורה .תונמאנ־תרהצה ול רסמו ,סרגנוקל ,םיטסיגויז
 תונויצה .תוברה תויעבב ןדידל רבע סרגנוקהו וככש
 הדסונו .הנתיאל רוזחל השקיב לבא סרגנוקב הקוזינ תיללכה

 .םייללכה־םינויצה לש תימלועה תירבה

 ־םינויצב ותמקנ תא ולשמ ךרדב םקנ ונלש ןמצייו םייח
 הכשמתנ המקנה הלש ׳ב הצובקב וקויד רתילו ,םייללכה
 אל םאש ,היה רובס הז לודג םדא .תורחא תוצובק לע םג
 אל בוש וללה ,וכרד לע ודמעש םיעוריא וא םישנא ריכזי
 ולש היפארגויבוטבאב בתוכ אוהש המ ירהו .םימייק ויהי
 תא שוכרל ןויסנ לש הז יטאמארד ערואמ לע "שעמו הסמ"

 דצמ לביקש הכימתה לעו ׳ב הצובק ישנא לש םהיתובל
 ,1949 קרוי־וינ ,תילגנאה הרודהמה יפל)׳א הצובק ישנא לכ

 :(338 ׳מע

 ־יא לש הטלחה־תעצה ךרדב תכלל שקעתה סרגנוקה"
 ¬פת ואלימ הבש ,תומש לש העבצה יפ־לע ,תוינידמב ןומא

 ןכו ,יקסניטוב׳ז לש ותושארב ,םיטסינויזיבירה ישאר דיק
 ."ןמאנ ךמותכ ,העונתה לש יתדה ףגאה ,"יחרזמה"

 תימלועה תירבה לש הדיקפת לע אל רמאנ אל רבד םושו
 הלא םינויצ לש׳ ׳ב הצובק לע אלו םייללבה־םינויצה לש
 הברעה לש תודחא םילמ אל וליפאו ,הל ויהש תולוקה 59 לע
 לש ׳א הצובקה ךותבו י״אפמ ךותב ןמצייו דעב קבאמה לע

 .םייללכה־םינויצה

 ןמצייו לש היפארגויבוטבאה תא 1949 תנשב יתארקשכ
 םיבושח תוערואמ ןבש ׳שונא תמחנ ,וז המקנב המחנ יתאצמ
 ןמצייו לש ונוצרל ויה אלו תינויצה העונתב ועריאש םירחא

 ןכש לכ אלו ,היפרגויבוטבאב רבד רמאנ אל םהילע ףא
 ןכ־יפ־לע־ףאו ,םולכ רמאנ אל םהילע ףאש ,םיינויצ םישיא

 .תינויצה העונתה לש היתודלותמ ףוסי אל םרכז

 םיגיהנמ לש תודחא תופקשה ןאכ טטצל אופיא יוארו
 ¬נוקה לש ויתואצות לע ןמז ותואב ועבוהש ,םייללב־םיינויצ
 ־וקסבאה לעו ןמצייו לש ותורטפתה לע ,רשע״העבשה סרג
 אישנל בולוקוס םוחנ ורחבנ וז הביטוקסכאל .השדחה הביט

 ־ףא ,י״אפממ דקול לרבו בורוזולרא םייח ,תינויצה העונתה
 לש ותודמעומב תדמתמה הדעווב הכמת אל י״אפמש יפ־לע
 דיצה לש ׳א הצובקמ יקצדורב גילז ׳פורפ ׳בולוקויס םוחנ

 ־לכה־םינויצה לש ׳ב הצובקמ ןמוינ לאונמע ׳םייללכה־םינ
 םיגיצנ :רמוא הווה .״יחרזמה!״ ןמ ןייטשבראפ לשהו םייל
 ׳ןמצייו לש ותורטפתה דעב ועיבצהש ,תוגלפמ יתש לש

 ¬אוק החצינ .תורטפתהה דגנכ ועיבצהש תוגלפמ יתש יגיצנו
 .תוגלפמ לש אלו םינויצ לש היציל

 תינויצה תורדתסהה לש ימשרה הנואטב ,ךייטסלאפ־וינ״ב
 רחאל דימ רמולכ ,1931 רבמטפסב 11 םוימ ׳תירבה־תוצראב

 ןמצייו לש רתויב םיבהלנה ויכמותמ םיינש ובתכ ,סרגנוקה
 :ןלהלכ

 ונולשכל עייס ומצע ןמצייו ר״ד..." :יקספיל סיאול
 איצמהשכ ,קבאמה לש ומוציעב רסמש לזאבב העדוה ידי־לע
 אלש רמוח ,תונויצה לש תיפוסה התרטמ לע חוכיוול רמוח
 ־יא לש העבצה רשפיא ךכו ,לודגה בורה לש ונוצרל היה

 ."גיהנמכ ואסכמ ותוא הדירוהש ,ןומא

 ןיינעלו" :רמא ("לאנרושז־ןגראמ״ה ךרוע) ןמשיפ בקעי
 יניא תינויצה תורדתסהה לש השדחה תימלועה הביטוקסכאה
 .תחלצומו הבוט העשב םלועל האב איהש ,רמול אלא לוכי
 הננוכתנ תוריחבה רחאל דימש ,הדבועה ןמ רורב הז רבד
 סחי יוליגל ונתווקת תא הקידצמה ,השדח תיטירב הלשממ

 ."ימואלה ידוהיה תיבל רתוי יתודידי

 ויכמותמ דחא ןכמ רחאל היהינש ימ ,היו ןופיטס ר״דו
 לש תינידמה התינכת" :בתכ ,ןמצייו לש רתויב םיבהלנה
 ¬שב המסרפתנש יפכ ,תירבה־תוצראב תינויצה תורדתסהה
 לשו ינויצה סרגנוקה לש תינידמה םתינכת התשענ ,התע

 התופיצר .בזלוקוס םוחנ לש ותושארב השדחה הביטוקסכאה
 בולוקוס לש םתריחב ידי־לע תחטבומ היצארטסינימדאה לש
 ,ןמוינ לאונמע לשו הנשיה הביטוקסכאה ןמ יקצדורב ׳פורפו

 ."תירבה־תוצרא ינויצ גיצנכ ,תויוכז לעבו דואמ רשכומ םדא
 בתוכ לש ורמאמ םסרפתנ ךייטסלאפ־וינ״ה לש ל״נה ןוילגב
 תוליעפב חרכהה" םשב ארקנש הז רמאמבו ,הלאה תונורכזה
 ¬אמה .ינויצה סרגנוקל הכרעה ירבד ורמאנ "תיביטקורטסנוק
 ,דתיה אוהש בצמ לכבש ,תיצראה ונתורדתסה חורב בתכנ רמ
 לדבה אלב תיביטקורטסנוק הדובעב חרכהה תא המיעטמ
 העש התואש ןוויכ .החצונ הגלפמ הזיאו החצנ הגלפמ וזיא
 ־םינויצה לש הנושארה תימלועה תירבה אישנב יתנהיכ
 :רמאמ ותואמ תחא הקסיפ ןאכ םג אופיא טטצא ,םייללכה

 תומכ תואיצמה תא הארי ןמצייוו םוי אוביש רשפא ...״
 תא הרזחב לוטיל םיאתמה םדאה אוה היהי העש התואו ,איהש
 לש היתולועפ רבדב הנורחאל ץיצש ךרדה םלואו .ותנוהכ
 ־שכ ידיל איבהל אלא הלבי אל וז ךרד ,תינידמה תונויצה
 ¬פל תוירחאה תא תוטישפב התניש םיניינעל ותשיג .ונול

 ינירהו ,תידדצ דח היעבל התוא התשע ׳תשדוחמ תוליע
 ¬פאה דודיע תא חינזה אוה ."תידדצ דח" הלמה תא םיעטמ
 םידכלתמה ,תודוסיה םתוא לש תויביטקורטסגוקה תויורש
 ןוקיתל העשה■ אופיא העיגה .תינויצה תורדתסהל ביבסמ
 .ךמצייו לש ותורטפתהב הקומעה תועמשמה יהוז .הז תוועמ

 רמול שי .םינש עברא לש ןמז־קרפל ןמצייו שרפ ךכו
 לש תיבגמה תוחילשב אצי רטפתהש רחאל דימש ,וחבשל
 ¬תה הקליס תינידמ הניחבמ .תימורדה הקירפאל דוסיה ןרק
 ¬בה תוינידמל ,האחמ אלב טעמכו ,העינכ לש בצמ ותורטפ

 .דעצ רחא דעצ תונויצה תא לסחל השקיבש ,תיטיר
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 ןינע םושמ וב אהיש ,יתוייורכזב ישילש טנמומל ןאכמו
 .הז רפסב וללובל — ינא הווקמ ךכ —

 תלהנה הכישמה 1935 דע 1931 ןיבש םינשה תעבראב
 -ץראב ףינס ,רומאכ ,םקוה ,ןכמ רחאל — אקארקב תירבה

 ונתינ הז ףינסלו ,ןוזנסומ ןויצ ןב ר״ד לש ותושארב לארשי
 ןהבש ,תוצראה לכ םע םיבתכמ תפילחב — תובחרנ תויוכמס
 בורק !םיפסכ תירבל הל ויה אל .םייללב־םינויצ ובשי
 ,ךרעב ראלוד 750 רמולכ ,דבלב םיבוהז םיפלא תשולשל

 ויה תיפסכ הכימתל תואירקה .הנש ךשמב התפוקל וסנכנ
 -ויצ,ד לש תויצראה תויורדתסהל .רבדמב ארוק לוק תניחבב

 ןיינבל אל לבא ׳םיכרצ ינימ לכל םיפסכ ויה םייללכה־םינ
 םירודח ויהיש ,ץראב םיילכלכ םילעפמ דוסיילו ןהיתויורדתסה
 בושחה יזכרמה דעווה: .תודמעמה ןיב ילאיצוס םולש לש חור
 םיובנירג קחצי .תירבה ןמ קחורמ היה תיאסרגנוקה ןילופבש
 ונא) תיללכה■ תונויצה לש הלודגה התווקת ,םיובניילק השמו
 לע םילושכמ ומש (וז הווקתל הל התלע המ םויה םיאור
 ־בה־םינויצה לש הבושחה םתורדתסה .תירבה לש הכרד

 תימורדה הקירפא .קוחרמ הדמע הלודגה הינטירבב םיילל
 ¬תהו ,הנממ גרובסנהוי קוחרכ אקארקמ ךכ לכ הקוחר .דתיה

 תירבה־תוצראבש חוכב הלודגה תיללכ,ד־תינויצה העונ
 םיגיהנממ ץוח ,תירבב ללכ תניינועמ .דתיה אלש טעמכ
 היגיהנמ תומיתחש יפ־לע־ףא ,ל״ז גרבדלוג םהרבאכ םידחא
 ונתודחאתה לש הכרד .דתיה אל .דוסיה־תדועת לע וססונתה
 איהו ץמואה הנממ לטינ אל ןכ־יפ־לע־ףאו ,םינשושב הגוס
 םילושכמב םילקתנש םינויצה ךרדכ ,התומדקתהב הכישמה
 חור לושיחל בוט רפס־תיב הז היה ,םכרדב םיכישממ םהו
 ךות לבא ,הרטמל ונברקתהש המוד .הברה השענ .הדימעה
 .תוצובקה יתש ןיבש ימינפה דוריפה לדג ונתוברקתה ידכ

 ,תירבב בורה תעמשמ :דוסי־תויעב שולש וניניב ודירפה
 -יא וא דוסיי תלאשב הכורכ ,רתיהש תילאיצוסה היעבה

 ןיבל וניניבש םיסחיהו ,תיללכ םידבוע תורדתסה דוסיי
 ולא תויעב לע ףסונו .ןימימ םיטסינויזיבירהו לאמשמ י״אפמ
 ירהו .ינידמה קבאמב הקיטקאטה תלאש וניניב הדירפה
 חוטב העש התואש אלא ׳אוה דבכנ ץינע תוינידמב הקיטקאט
 ויה אל הלא םירבדש (ךכ לכ חוטב יניא בוש םויה) יתייה
 הלוכי תחא העונתו ,תונוש תושיגבש תועד־יקוליח אלא
 םולש לע תפתושמה הפקשהה תחנומ הדוסיבש ןויכ ןללוכל
 תוגלפמ ייחב הברה תואמגוד יתיאר .םזילארבילו ילאיצוס
 ¬גוד םג יתיאר לבא ,יתעדל ףקות ונתנש םירחא םימע לש

 הגלפתנש ,ןויצ־ילעופ תגלפמ לש דוריפה ךילהת לש תואמ
 אל הלא תואמגודו ,הדובעה תודחאלו לאמש ןויצ־ילעופל
 ¬ופו היח הירוטסיהב גוהנכ ,ילש םזימיטפואה תא וקידצה

 הבשחמה־םלועו ,םיליבקמ תוחתפתה־יווק ינש םנשי :תלע
 השקיב תירבה תלהנה .ללכו ללכ יטילונומ וניא ישונאה
 דוחיאה ךרדב תושקה תועינמה תורמלו היתוחוכ לכב ךליל
 ,לודג חוכ תריצי רבדב ןויערה םע דרופמ היהש המ לש
 תפקשה יפ־לע ץראה תא הנביו תינויצה העונתה תא לשחיש
 לש החוכ ךלהו לדג 1935 — 1931 ןמזה־קרפב .ונמלוע

 תוצובקה יתש ומשרנ 1933 תנשב .תירבה ךותב ׳א הצובק
 לבא ,(םיריצ 74) תדחואמ המישרכ גארפב ינויצה סרגנוקב
 -העשתה׳ סרגנוקב .׳א הצובק לש הלודיגל הייטנה הטלב
 וז הצובקל ויה רבכ ,1935 תנשב ןרצולב םייקתנש ,רשע
 התוא רבכו ,(סרגנוקה יריצ ללכמ םיזוחא 21,4) םיריצ 99
 רמולכ ,50־ל אלא תירבה לש היריצ רפסמ עיגה אל העש
 רתוי טלבוה ׳א הצובק תבוטל הז תוחוכ־דודיש .םיזוחא 10,8
 ¬נוקב .1937 תנשב ךיריצב םייקתנש ,םירשעה סרגנוקב

 ¬וחא 26,4) 128־ל ׳א הצובק לש היריצ רפסמ עיגה הז סרג

 ,(םיזוחא 8,9) 43 ׳ב הצובקב םיריצה רפסמו ,(םיז
 ¬סמ ןאכו — 1939 תנשב הביגי׳זב דחאו־םירשעה סרגנוקבו

 התואל רמולכ /א הצובקל ויה — ןד ינא הבש הפוקתה תמיית
 ,דתיה רבכש ,םייללכה־םינויצה לש תימלועה תודחאתהה
 רפסמ דועב ,(םיזוחא 30,2) םיריצ 159 ׳ןיטולחל תדרפנ
 33 אלא היה אל היינשה תימלועה תודחאתהה לש היריצ

 אלו ,וז הייטנב יתנחבה 1934 תנשב רבכ .(םיזוחא 6,2)
 ־ראבש ,םייללכה־םינויצה ןכש ,רבדב ללכ ןיחבהל היה השק
 ינוקה ןילופ לש יזכרמה דעווהו "הסדה" םע דחי תירבה־תוצ
 ¬פא לש תיצראה תורדתסהה ןכו ("תונבל תע" אלב) תיאסרג
 םייללבה־םינויצה לש ׳א הצובקב ובלתשנ תימורדה הקיר
 ־תוצראב םייללכה־םינויצה לש לודגה םבור ךייתשמ םויה)
 וליאו /ב הצובק םשב ול םיארוק ונייהש הנחמל תירבה
 הצובקל םיכייתשמ םייללכ־םינויצ לש ןטק בור ןכו "הסדה"
 העירכה וז הדבוע .(םיביסרגורפ םשב םויה תארקנה /א
 תוקומע תוביס לש האצות ,ןבומכ ,התיה איהו ירפסמה סחיב

 ¬סהה תגהנהל םינשי עברא רחאל רזח ןמצייוש וז ןוגכ ,רתוי

 .תורחא תוביס דועו ,תינויצה תורדת
 ¬קתו םיריכזת המכו המכ ונתירב הניכה ,הלעמל רומאכ

 תמקה לש ןויסינה ןמז תא ךיראהל ונווכתנש ,םיינוגרא םינונ
 זכרמה דובכש יתעדי םג יתעדי יתרכה קמועב לבא .תירבה
 םיידוהיה םייחה לש ךלמה־ךרד לע אצמנ וניאש ,ונלש
 ־לע־ףאו אקארקכ תראופמ תרוסמ תלעב ריע לש הדובכש
 — תירבה אישנכ ילש ידובכש ,הדש־ריע אלא הניא ןכ־יפ

 לש הלודיג .ףסכנה דוחיאה תא איבהל ידכ ןיא הלא לכב
 ,הנקסמה לע יתוא דימעה יללבה־ינויצה הנחמב ׳א הצובק
 דצמ וישכע אובתש חרכהב תוצובקה יתש דוכילל המזיהש
 תיזחב העגפש איה ,בור תישענה איה איה ןכש ,׳א הצובק
 ¬והו תנגראתמש איהו ׳ב הצובק םיקהל השקיבש תדחואמה
 יל היה השק .העמיק־העמיק התואמצע תא תלבקמו תכל

 יתעגה לבא ,תירבה תגהנהב יתלועפ ךשמה לע רתוול דואמ
 הז ןיינעב םגו .תירבל אוה חרכה הז רותיווש ,הטלחה ללכל
 ראתמ ינירה ךכיפל .חכשיי אל דיקפת ונתורדתסה האלימ
 אב ינאש םדוק ,םירבדה תולשלתשה לש עקרה תא ןאכ

 :רפסל יתחטבהש ,רמ הנושארה םעפב רפסל

 תורדתסהה לש הביטוקסבאב ירבח םע תויוצעייתה רחאל
 תימלועה תירבה זכרמב ירבח םע םג ןבומכו ,תיצראה
 יל היה לק אלש יטאמארד דעצ לע יתטלחה ,אקארקבש

 .ותושעל
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 ההש ,1934 ילוי שדוח ףוסב רמולכ ,ןמז־קרפ ותואב
 תימלוע הדיעוול הארק וגתלהנה .דאבסלראקב ןמצייו ונאישנ
 םימיל ,זיינמה ןמ אלש הדיעו ,אקארקב םייללכ םינויצ לש
 ןמצייו ׳סורפל יתחלש 1934 ילויב 31 םויב .טסוגואב 28—26
 ובתככ ותוא רסומ יננהש ׳אבה בתכמה תא דאבסלראקב

 :תינמרגמ קדקודמ םוגרתב ונושלכו

 !דואמ הלענ רוסיפורפ"
 הדיעו ןיינעב רזוח יבתכמל ףרצל ימצעל השרמ ינירה
 םימיל הארקנש ,םייללכ־םינויצ לש ןיינמה ןמ אלש תימלוע

 .אקארקב ,טסוגואב 28—26
 םייללכה־םינויצה לש תיצראה תורדתסההש יפ־לע־ףא
 םוקמ לכמ ׳תירבב תילאמרופ הניחבמ הלולכ הניא הילגנאב
 םירומו םולבדלוג ברהש תירבה תלהנהל העידוה רבכ איה

 .אקארקב הדיעוול ואובי ריאמ

 התועמשמש רשפא .תובורמ תוגאד יל תמרוג הדיעווה
 — התועצמאבו ,תיללכה■ תונויצה לש התארבה תליחת היהת
 התוררופתה תא ןייצל איה הלולעש רשפאו ,העונתה לכ לש

 .תיללכה תונויצה לש

 תונויצבש םידרופמה תוחוכה תא דכלל יתשקיב ןמזה לכ
 תומגמה .ונתעונת זכרמב טילש דחא חוכ םיקהל ידכ ,תיללכה
 וליאו ,םינומהה לצא ורבג תיללכה תונויצב תוילאטפירטנצה

 תוצראב םיגיהנמה לצא ורבג תוילאגופירטנצה תומגמה
 .תודחא

 םנמא םא .תילרוג םיכרד תשרפ לע וישכע םידמוע ונא
 הדועי הזב ומתיי תיללכה תונויצב תוצובקה יתש ודרפיי
 לש םייגולואידיאה תונורקעה .תיללכה תונויצה לש הדיקפתו
 ¬בה אלא םהיניבש םילדבהה ןיאו ,םה םיהז תוצובקה יתש

 .היח העונת לכב םימייקה םילדבה ,היינש הגרדממ םילד
 םא ןוכנה םמוקמב םתוא עובקל שי לבא ,םהב לזלזל ןיא

 ךרד לע קר תירשפא וז העיבק .אוה רגובמ םע ונמע םנמא
 ךרד לע השעית תופקשהה■ תעימט .תעמשוממ תודחאתה לש
 היהת תאזכ תירבש ׳ןבומ .תירבה ךותבו תרצוי תוליעפ לש
 הכרוצ־לכ תכרדומ היהת םא קר הריציו םייח־רשוכ תלעב

 .הלודג העשב ונמע דוחיא לש הרכהה ידי־לע
 ,התאש ,העד ללכל תוכשוממ תובשחמ רחאל יתאב ךכיפל

 החגשהה ידי־לע תארקנש רשפא ,הלענה רוסיפוחפה ינודא
 תונויצה תגהנה תא לפקל םיניינעה לש וז הסיפתמ ךרדומ

 .וז העונת עישוהלו תיללכה
 תוצרהל תרשואמה תונמדזהה יל הנתינ רצק ןמז ינפל
 ירבד וישכע .ונתחיש לא סחייתמ יננה .יתונויער תא ךינפל
 ,הקומע הגאד לש .האצות אוה הז בתכמ .דוס רדגב םה ךילא

 לא אב ,רוסיפורפה ינודא ,התא :ינא ןווכתמש המ ירהו
 הטירוטואה לעב ,התא .ךתינכת תא םסרפמו אקארקב ונתדיעי■
 המיב לעמ ונמע לא ארוק־לוקב הנפת ,ךכ לכ הלודגה
 דומעת .המויקל תמחולה תיללכה תונויצה לש וז תימשר
 ,תיללכה תונויצבש תוצובקה יתש תא דחאת ,תירבה שארב

 ¬צויה תוחוכה דוחיא לש רשג הנבת תיתגלפמ הקיזמ רוטפו

 .ונתעונת לש םיר

 עיגת םא .ךמצעב ןיינעה תא אנ־לוקש .תעש יפל יניידו
 הדיעווה םדוק בר ןוצרב ךילא אובא ,תיבויח הבושת ללכל
 ¬תל הכחמ יננה .תאז שקבת םא לכה לע ךתא חחושל ידכ
 הז בתכמ העש יפל תוארל ךינפלמ שקבמ יננהו ךתבוש

 .טלחהב ידוסכ
 תיבבל ןויצ־תכרבבו דובכב
 ."דראבצראווש .י ר״ד ךלש

 ¬לש רמאנ קרבמבו ,ןמצייו ׳פודפמ קרבמ ילא עיגה דימ

 יתלביק הדיעווה ברעו .הדיעווב קלח לוטיל לכוי אל ורעצ
 ןולממ ,1934 טסוגואב 22 םוימ יבבלו ךורא בתכמ םג ונממ
 בתכמה תא טטצמ יתייה ןוצרב .ץיוושבש הזוראב "ןדע"

 ׳םורפ :םימעט ינשמ תאז תושעל לוכי יניא לבא ,ואולמב
 וב תולולכש דוחייבו■ ,הז בתכמ םסרפל אלש ינשקב ןמצייו
 לכמ .ןמוסרפל הרשפ העשה ןיאש ,תויטילופ תופקשה םג

 :םידחא םיטפשמ ןאכ טטצא םוקמ

 תודוהל" ,ןמצייו ׳םורפ בתוכ ,"ולא תורושב ינא שקבמ■"
 לחאל ןכו תיתודידיה הנמזהה לע בל־ברקמ לכ־םדוק ךל

 עומשל ינא חמש .םישקה ךיצמאמפ החלצהה בטימ תא ךל
 ףתתשהל וטילחה ׳א תארקתמה הצובקה ןמ םיבר םיריצש
 "תיללכ" תונויצ לש תורשפא ךכב האור ינירהו ,הדיעווב

 ¬תב יזכרמ דיקפת אלמלו תינש רצוויהל היושעה תדחואמ

 ¬חא ינויצ םושו ׳תובורמה ךיתוגאדל ינא ןיבמ ,יאדו .העונ
 יתרזח הנורחאה הנשב .ולא תוגאד עונמל לוכי וניא יאר
 ¬פה תונכסהש העדב ןמזה לכ יננהו ׳דוד בלב לארשי־ץראמ

 ."הרטמל ונכרדב רתויב הלודגה העינמה ןה תוימינ
 ¬ועדו ויתונומא תא ובתכמב ןמצייו ׳פורפ םכסמ ןכמ רחאל

 ׳םורפ 4דז םוכיסב בר ןיינע שיו ,תוילאיצוסהו תוינידמה וית
 ,העדוהב בתכמה תא םייסמו רקשה יאיבנ לע רבדמ ןמצייו
 אוהו ,רעשה אובתש רשפא לעופה לא אצות ותינכת םאש
 ¬ויצה תורדתסהב רתוי בחר הלועפ־םוחתב ומוקמ תא סופתי

 .תינ
 ¬דל תינייפוא התיהש ,הנוילע תירסומ חור רודח בתכמה
 םימעפל בוט .תקולחמב תויונשה תוינויצה תויעבב ויתוע

 .ךלשמ תונוש תופקשה הלוגה תוישיאמ עומשל

 וז הדיעו .הדיעווה לא אב אל ןמצייו ׳סורפ :רוציקב
 .יגארט אל ןיידע לבא ,יטאמארד ךלהמ הל היה ןינמה־ןמ־אלש
 דומעל לועה ילע לטוהו דובכה יל היהש תירבה תלהנה
 ¬ועפ םלואו .העונתה דוחיאל היתולועפב הדימתה ,השארב
 ־סה לש ןכרד לע וצצ תושדח תועינמ .אושל ויה ולא תול
 ¬סיהב ןריכי ןמוקמו ,תירבה תלהנה לשו תיצראה ונתורדת

 תורדתסהה לש הביטוקסכאה ."ונתניפ" לש הנטקה הירוט
 להנמ רקול לדב היה העש התוא — תימלועה תונויצה
 ךרד לע םיישקב התברה — ןודנולב הלש ןוגראה תקלחמ

 תצובקבו תדחוימ תורדתסהבכ תימלועה תירבב הרכהה
 תעגונ םיבתכמ תפילח .תיאסרגנוקה ןילופבש "תונבל תע"
 אקארקבש תימלועה תירבה תלהנה ןיב הלהנתה בלה לא
 בושח זכרמ התשענ אקארק .תינודנולה הביטוקסכאה ןיבל
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 תאצותבו ,תיללכה תונויצה ןוגרא רבדב םיצמאמל רתוי
 ,תירבה יניינעב תדחוימ הדיעו המייקתנ םיבתבמה־תפילח

 המייקתנ הדיעווה .ןודנולב הביטוקסכאה ידי־לע הארקנשו
 הביטוקסכאה םעטמ .רבוטקואב 17—13 םימיב ןודנולב
 ,ןוירוג־ןב דוד ,ר״וי רותב יקצדורב .ן ׳טורפ קלח הב ולטנ
 ¬בה םעטמ .ךברטואל ןואיל ר״ד יללכה ריכזמהו ,רקדל לרב
 ר״ד ,םאדרטורמ ןייטשנרב ץירפ :ופתתשה תימלועה תיר

 ־ראמ ר״ד ,םילשורימ דלפנמולב טרוק ,בובלמ קארומש לימא
 יניע דגנל .וללה תורושה בתוכו ןודנולמ טילבנזור ןיט
 עיגיש רשפאו ,וז הדיעו לש םילוקוטורפה וישכע םיחנומ
 םויה .תירבה לש תורחא תודועת ףוריצב םמסרפל ןמזה
 הדיעווה לע רובידה תא דוע דחייל ילעו ,העשה יל הצא
 םגו ,1935 תנשב המייקתנש תירבה לש הנורחאה תימלועה

 .רומאכ ,אקארקב םעפה

 ¬יחבבש ,הדבועב הנמתסנ תיללכה תונויצה לש התדירי

 ־ויצה ולביק רשע־הנומשה ינויצה סרגנוקל 1933 תנשב תור
 ויה ירהו .ףלא 535 ללכמ לוק ףלא 88 קר םייללבה־םינ
 ינויצה סרגנוקב םייללכה־םינויצה לש םיזוחאה רפסמש ,םימי
 ¬ישי המכו המכ םייק אקארקב זכרמהש רחאל .75־ל עיגה
 זכרמה־תבישי םג המייקתנש רחאלו 1935 םראמ שדוחב תוב

 דעווה בשומ תעשב הנשה לש■ הז שדוח ףוסב ביבא־לתב
 תיעיברה תימלועה הדיעווה ףוס ־ףוס הארקנ ,ינגיצה לעופה
 תונורכז המכ תולעהל הזב אב ינירהו ,תירבה לש הנורחאהו

 .וז הדיעוומ םיישיא
 ךומסה ןולמבו ,הדורטרג בוחרבש ןולמב המייקתנ הדיעווה
 וטלבתנ הדיעווב תועדה יקוליח .רקול לרב רמ■ ףיקשמה היה
 .׳ב הצובקו ׳א הצובק :םייתשל הקלחתנ הדיעווה .וכלהו

 ¬יאה רשיג! תא תונבל ץמאמב תוצובקה יתש ןיב יתצצורתה

 איבהל תעדמ השקיב ׳א הצובק .לפנ־ערכ רשגה לבא ,דוח
 ¬חאה הבישיה םויסב .ינוציח גוליפ ידיל ימינפה גוליפה תא

 ¬ארב הלהנתהש ,תודרפנה תוצובקה יתש לש תפתושמהו הנור

 ."הווקתה" תא רישל וליחתה ,ל״ז קארומש לימא ר״ד לש ותוש
 םינושארה וילילצ תא יתקספה יתוחוב לכב .ילוכ יתחתר
 הווקתה ריש תא רישל יתישרה אלו ימואלה ןונמיהה לש
 .תיללכה תונויצה דוחיאל הווקתה הרבקנ הבש ,הדיעווב
 ךלהמ יתייהשכ .רקוב תונפל עברא העשל בורק הז היה
 היהש ,רדהנה ץאלפגנירב רטפלס ןואיל ידידי םע דחי אכודמ
 הפלחו הזוגנ ,דחוימ םסקב וז תמדקומ רקוב־תעשב יורש
 ¬בה תלהנה התיהנ ךליאו םוי ותואמ .םינש שש לש הדובע

 .׳ב הצובק לש םייללכה םינויצה תלהנהל תימלועה תיר

 יקסארפוס עשוהי וליאו ,אקארקב וז הלהנה שארב יתדמע
 המק תחא הנועבו תעב .לארשי־ץראב השארב דמע ל״ז
 ¬ש /א הצובקמ םייללכה־םינויצה לש תימלועה תודחאתהה

 .םולבדלוג ברה דמע ושארבו ןודנולב עבקנ הזכרמ
 ¬עה םהילא יתחלשו תודחאתהה םע ירשקב דוע יתכשמה

 .ידדצ דח השעמ היה הז רבד םג לבא .וניתודועתמ םיקת
 ,םוקמ לכמ .יתונורכז ףוסב ריכזא ןבמ רחאל עריאש המ

 םינויצה לש תוצובקה יתש ויה ,1939 תנש דעו 1933 תנש ןמל

 ־תופקשה יתש וכלהו ושבגתנ .ןיטולחל תודרפנ םייללכה
 .תונויצה לע תועטב רמול ונלגרוהש יפכ ׳תוידוסי םלוע

 תונויצה התנב אל וללה םינשה תעברא לש ןמזה־קרפב
 -יקוליחב התיה הקוסע > םולכ אלו טעמכ ץראב תיללכה

 לודגה ינויצה הנחמל ןמיזש םשה ךרוביו .םיימינפה תועדה
 םיכרצל הנבה רתי התליג רשא ,תינויצה הדובעה תעונת תא
 התנב איה .םייללכה־םינויצה ונא וניליגש הממ םיישעמה

 העונת התשענ ךכיפלו ,םיימינפה היבוכיח תורמל ץראה תא
 .לארשי תנידמב םויה גצוימה חוכ וז

 תרגסמב ונתורדתסה לש תדחוימה תינוגראה התדמע .ב

 תימלועה תינויצה תורדתסהה

 ותעשב ול העדונ אל םנמאש ,ןיינע לא וישכע הנפנו הבה
 ,ינא רובס .לודג היה יטאטסה וכרע לבא ,תימאניד תופישח
 ויה הנטקה תיצראה ונתורדתסה לש םיינוגראה היגשיהש
 רפסמש ,םירחא םיידוהי םיבושי לש ולאמ רתוי םילודג ךרעל
 ןילופב ןה תוינויצה תויורדתסהה לשו ,ונלשכ היה םהיבשות
 חיכוהל ידיב הלעי םא .תיחרזמה היצילאגב ןהו תיאסרגנוקה

 .תיצראה ונתורדתסהל ראפ־תפסות ךכב אהת ,הז רבד
 ¬גה תשרב םיידוהי םיבושיי ינש ויה תרקסנה הפוקתב

 םהיבשות רפסמש ,תימלועה תינויצה תורדתסהה לש הלוד
 הניטנגרא ויה הלא םיבושי ינש .תיברעמה היצילאג לשכ היה
 ־חרזמ ללכ ךרדב היה הניטנגראב בושייה לש ויפוא .תפרצו
 ינשה בושייה לע ןוטלשהש אלא ,תפרצב הזמ■ רתויו ,יפוריא
 םייתימא םייתפרצ םידוהי םייורקה לש םהידיב ןותנ היה
 תולבקהב קוסעל םוקמה ןאכ אל .וחורל םיארחא ויהש םהו
 םיינויצה םיסרגנוקה תרשעל םיריצה רפסמב תואתשהבו
 האוושהב יתבוח ידי אצא ךכיפלו ,1939—1921 תפוקתבש
 ,וז הפוקתב ןורחאה סרגנוקה תא המגודל לוטאו .דבלב תחא
 1939 תנשב הבינידב םייקתנש ׳דחאו־םירשעה סרגנוקה אוה

 .המחלמה ץורפ םדוק
 ךותמ דבלב םיריצ ינשב הניטנגרא הרחב הז סרגנוקל
 ."יחרזמה״ו םייללכה־םינויצה לש היצארדפה תמישר
 רפסמ וליאו .יללכ־ינויצ דחא ריצ היה הלא םיריצ ינשמ

 סרגנוק ותואל היזלשו תיברעמה היצילאג לש םיריצה
 םג .םייללכה־םינויצה לש ׳ב הצובקמ םלוכ ,העשתל עיגה
 ,סרגנוק ותואל תיללכ־תינויצ המישר םוש ,דתיה אל תפרצב

 ןמ ,דבלב השולשל עיגה וז ץרא החלשש םיריצה רפסמו
 ןיא םולכ .יללכ־ינויצ היה ונממ דחאש ,יטארקומידה שוגה
 ־דתסה לש ךרעל לודגה ינוגראה החוכל תקפסמ החכוה וז

 ?תיצראה ונתור

 ןאכ ףאו — 1939 תנש לש הז סרגנוקל■ :תפסונ האוושהו,
 ־אטס םג ידיב ,רייוצמש יפ־לע־ףא ,דחא סרגנוקב קפתסא
 ־נוק,ד ןילופ הרחב — םימדוקה םיסרגנוקה לש הקיטסיט
 ¬סממ העשת יפ לודג היה םידוהיה היבשות רפסמש ,תיאסרג

 ־דחאב ,היזלשו!תיברעמה היצילאג לש םידוהיה ןהיבשות רפ
 הצובקמ דחא יללכ־ינויצבו ׳א הצובקמ םייללב-מינויצ רשע
 העשתב ,רומאכ ורחב ,היזלשו תיברעמה היצילאג דועב ,יב
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 ¬יה בושייה ןמ תוחפ דבלב םיריצ השולשב רמולכ ׳םיריצ
 ,תיחרזמה היצילאג וליאו .תיאסרגנוקה ןילופבש לודגה ידוה
 ידוהימ יצחו םיינש יפ לודג היה םידוהיה היבשות רפסמש
 העשתב סרגנוק ותואל הרחב ,היזלשו תיברעמה היצילאג
 :רמוא הווה .׳א הצובקמ דחאב אל ףאו ,׳ב הצובקמ םיריצ
 תיצראה ונתורדתסהל הל ויהש םיריצ לש רפסמ ותוא

 .הנטקה

 ףוס־ףוס לבא ׳ןטק בושייב לעפמ ןגראל רתוי לק ,יאדו
 אלא דוע אלו ׳םינטק םיבושיי לש בכרה אלא לודג בושי ןיא
 ךכיפל .לעפמה ןוגראל רתוי םיבורמ תוחוכ ותושרל םידמועש
 ,דתיה תיצראה ונתורדתסהש הדבועה תורמלש ,ינא רובס

 .תוכיאב .דתיה הלודג ,תומכב הנטק

 ."אקארק רפס״ב רכזייש יוארה ןמ הז רבדו

 תיברעמה■ היצילאגבו אקארקב םש־ילעב םידוהי םיחרוא .ג

 .םש״ילעב םידוהי םיחרוא וכשמנ ינויצ זכרמכ אקארקל

 ¬צייש ,הלא םיחרוא ןיב תועדו־תופקשה־יפוליח ומייקתנ.ךכ

 יגיהנמ ןיבל ,םיינחורו םיינידמ ,םייתרבח םייח־ימוחת וג
 תאצוי אקארק התיה אל וז הניחבמ .תיצראה ונתורדתסה
 יזכרמ לכב םירקבמ ויה םיינויצ םיגיהנמ ירהש ,ללכה ןמ
 הלא םירוקיב לש םפקיהש ילע המוד םלואו ,ינויצה םלועה
 וניחרוא .וניבשות רפסמל האוושהב לודג ,דיה אקארקב
 ךירצ ןיאו ,תיגיגח הריווא תופוכת ונילע ורשה םיבושחה
 ־סה יגיהנמ ןיב רמולכ ,וניניב םירוקיבה יפוליחש רמול
 תיאסרגנוקה ןילופבש תויורדתסהה יגיהנמ ןיבו ונתורדת
 ושמיש םה .םיינריעו םידימתמ ויה ,תיחרזמה היצילאגבז

 רחאל ירהש ,תוקחרתהל םג םימעפו ,תוברקתהל יעצמא
 תא .וניניב םילדבהה לש םביט לע רתוי ונדמע. םירוקיבה
 ,הלעמל יתרכזה רבכ םיחרואה ןמ םידחא לש םהיתומש

 טנמאלראפב םידוהי םירבח לע יתונורכז תא יתרפיסשכ
 ינא שקבמ ןאכ וליאו ,תידוהי תויראטנמאליראפ לעו השראוב
 וניחרוא ירוקיב לש םתובישח תא םידחא םיווקב טטרשל
 ררושמ וא רייצ ׳יאדו .לודגה ינויצה םלועה ןמ ,ןילופמ אלש
 ¬יא לש וז תנווגמ הירלאג רתוי לודג ןורשכב םיראתמ ויה

 תורחא םירע המכבו ונריעב ורקיבש םיאלפומ םיש
 הירוטסיהבש תיטאמארדה הפוקתב תיברעמה היצילאגבש

 םצמטצא ,םוקמ לכמ ,ינא .1939 דע• ׳1919 תנש ןמל תינויצה
 םילמ רמול ירצי לודגש■ יפ־לע־ףא ,רתוי הנטק הירלאגב

 .םחראל גנועה ונל היהש םישיאה םתוא לכ לע תודחא

 אוהש םושמ אלו ,ן מ צ י י ו םייחב ,ןבומכ ,חתפאו
 ־ףאו ,ונלצא רקיב אל אוהש הדבועה ינפמ אלא ןמצייו םייח
 די־לעש הלט־וממ לודגה ידוהיה ,ןמצייו םייח .רקיב ןב־יפ־לע
 תכשוממה תינויצה ותוליעפ תפוקת ךשמב רקיב אל ,קסניפ
 תחא אל ותוא ונמזה .ןילופבש תוינויצה תויורדתסהה לצא
 ןיא .תישפנ תודגנתה וזיאב וב ונלקתנש אלא ,םייתש אלו
 יכ ינמודש וז תודגנתהל תוביסה תא ןאכ חתנל יתעדב
 ,םיימינפה וייח תא ןיבהל היה לק אל ,ןכא .הביט לע יתדמע
 היה רשפאש יפכ הניא םיינויצה םיגיהנמל ויסחי תשרפ ףאו

 ¬ונב 13 םויב :רבד לש ורוציק .וז הלודג תוישיאמ תופצל
 תורדתסהה אישנכ ועסמב ןמצייו ׳פורפ רבע 1927 רבמב
 ¬רל הרצענ עסנ הבש תבכרהו ,הייצילאג ינפ לע תינויצה
 התיה הלודג המכ םכמצעל ורייצ .אקארקב םידחא םיעג
 .הלעמה־םר הז חרוא לש וינפ תא ליבקהל הנוכתה ונלצא
 — ,רעונה תויורדתסהו■ תוינויצה תוצובקה לכ לש תחלשמ

 -םהראוו ר״ד לש םתושארב — םיטסינויזיבירה םג םללכבו
 תבכרה תנחתל ואצי ,ןייטשפליה ר״דו םולבדלפ ר״ד ,קיט
 םואנב דבכתנ םולבדלפ ר״ד .חרואל הכרב ירבד תאשל
 תלבקמ■ רדענו ןוחט עשוהי ר״ד הלח העש התוא !הכרבה
 ותומדו ׳תוקד 20 אקארקב הדמע תבכרה .ונכרעש םינפה
 אלש ,םיגאדומה־םייניצרה וינפ לע ונאישנ לש ההובגה
 לע רוא הערז ,קחרמ לע ורזג וליאכו תיממע הבריק ודדוע
 ׳םורפ .ךרדב תידוהיה הנידמה אישנ הז היה ןכש ,ונלוכ
 םלועלש אלא ,תרחא םעפב אקארקב רקבל חיטבה ןמצייו

 .ונשפנ־תאשמ תא םייקל ודיב התלע אל
 .ב ו ל ו ק ו ם םוחנ רוקיבל ונילא אב 1930 ראוניב 6 םויב

 ¬כל) תינויצה תורדתסהה אישנ ןיידע היה אל העש התוא
 םוחנ אצי ראוניב 19 םויב .(1931 תנשב רחבנ וז המר הנוה
 השולשו ׳אקארקב תיצראה ונתדיעווב לודג■ םואנב בולוקוס
 תונויצה לע חבשנ־אלה ואשמ תא אשנ ןכל םדוק םימי
 היה בולוקוס םוחנ .ןשיה ןורטאיתה לש ראופמה םלואב
 תומימח לעבו אלפומ רפסמ היה אוה .ןמצייומ הנוש סופיט
 םע קפס אלב הנמנ היה ׳הקיתעה ןוויב יח וליא .תיפוסוליפ
 םיתעלש ,ןמצייו םייחכ ביהלה אל אוה ."הייסורג״ה.ישנא בטימ
 תלועפכ ותלועפ רשא ,ןוילע דסח לש קזב וירבדב קמנ
 תא וחירכהו ,חותינה ךרד לע ויה וימואנו ויתוחיש .קרבה
 רישעה ונרבע יכבנב קמעתהל וירבדל בישקמה׳ חורה־שיא
 .תוילגרמ קיפמ הפ היה אוה .רועיש םהל ןיאש ויתורצוא לע

 לע םיקומעה םייפוסוירוטסיהה ויחותינל תבשקהש רחאל
 תליהתב עקוש תייה ,תירוטסיהה ונתועמשמיו ידוהיה ונמויק
 ¬שה לש רבעשל ישארה ךרועה .וילע האגו ראופמה ונרבע

 ־םיליבשמ לש םנואטב ,תינלופה ןושלב "הטילארזיא" ןועוב
 ¬פנה ותאצרה תא .תונויצל לודגה הרומה השענ ,םיללובתמ
 ־חויה־תלשלשב בולוקוס חתפ ןשיה ןורטאיתה םלואב האל
 ־וס םוחנ ריכזה ,הדשע־ששה האמב .ולש תיאקארקה ןיס
 ויבא־יבא־יבא היהש ,אריפש ןתנ ברה אקארקב בשי ,בולוק
 וניבר השמ תליפת לע שוריפה ,"תוקומע הלגמ״ה תא רביחו
 בולוקוס תינלופה הרייעב בשייתה אוה .ןנחתאו תשרפבש
 היהו .בולוקוס החפשמה םש ןאכמו ,רבעשל ץילדש זוחמבש
 לע רתיו אל וירבד תוקמע תורמלש ,בולוקוס םוחנל ינייפוא הז
 ¬שמ םש ןיא רבד לש ותימאלש ,םיעטהו םיקדקודמה םיטרפה
 ינורכמ רמתשנ רחא טרפ דועו .בולוקוס אלא בולוקוס ותחפ
 ונייה :(ץיבוטאקב םג רקיב בולוקוס) אקארקב ורוקיב ןמזמ
 ־וקוס .תינלופ ונחחושו ריעבש אלפומה "קניר״ב דחי םיכלהמ
 יניינעב וליפאו ,תבגשנו תיצילמ תינלופ רבידו בתכ בול
 ¬שה תורידנ םיתעלש ןוויכ ,ולשמ תדחוימ ךרדב ,םוי־םוי

 ־שב גישהל התא לוכי אמש :ינלאש עתפל .וז ןושלב שמת
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 ןיינעב הנטק היפארגונומ■ םיקיתע םירפסל רחסמ־תיבב יליב
 לעבו לודגה ףוסוירוטסיהה ?(תורבוד יטייש)"םיקאסילפ״ה
 ־ה לע היפארגונומב ץינע הליג תוידפולקיצנאה תועידיה

 ."םיקאסילפ"
 הכשל השראווב דסייל בולוקוס םוחנ שקיב 1.930 תנשב
 ¬ממה שאר .םיינחור םיינידמ םיניינעל לארש׳י־ץרא—ןילופ

 ־וביד רוספורפו ,יקסנישקס רדנסכלא ךיסנה ,תינלופה הלש
 ,וז תינכתב ץרמב וכמת תינולגאיה הטיסרבינואה ןמ יקסב

 .םולכ אצי אל רבד לש ופוסב לבא
 םא .י ק ס נ י ט ו ב ׳ ז■ באז היה רחא גוסמ תוישיא
 לש ורוניכ ילילצמ ירה ,רבעה יכבנב היה בולקוס לש וחוכ
 רתח ןושארה .ונמע לש דיתעה תניגנמ הטלמתנ יקסניטוב׳ז
 ,ותעדב בשוימו ןותמ היה בולוקוס .הבוגל ינשהו קמועל

 האלפומ המלשה וז התיהו .ףחוס םרז — יקסניטוב׳ז וליאו
 םימעפ אקארקב רקיב יקסניטוב׳ז .הרעס ךותב טקש לש
 תוירבה .ונתביבסבש תוינוניבה םירעב רקיב םג אוה .תודחא
 רבש אוה .ויפ אצומל בישקהל םהילגר תונוהב לע ודמע
 ןויגהה ףקותב ובלב שא תיצהו עמושה לש ותודגנתה תא
 ןמ םיאצוי םירקממ ץוח .וימואנ הנבמ ףקותב ,ותבשחמבש
 ומלה אל ןכש ,םזינויזיבירל תדגנתמ ונתורדתסה התיה ללכה

 ¬יקה תופקשהה םיינחורה הייח יפואלו אקארק תריוואל הל
 .ונתעונת תא ביהלהל םג עדי יקסניטוב׳ז םלואו .תוינוצ
 דגנכו ,תידוהיה חורל יאבצ יפוא שיבלהל הטנש םימעפ
 .חוכ־בר טנגאמ היה אוה .יכיטס ןפואב ונדגנתה וז הייטנ

 יטנגאמה הדשה םוחתב וילא ךשמ אוה טנגאמ לבכ לבא
 לש םימצעהש וא ,טנגאמה לש וחוכ קספש ןוויכ .דבלב
 ¬פשה הכלהו השלחנ ,יטנגאמה הדשח ןמ וקחרתנ טנגאמה

 .ותע
 ¬תמ השע אל המוק־ךומג היהש ןוויכ .ןוילע דסחב םאונ

 ודכלנ תוירבהו הלק העש האצי אל לבא ,קזח םשור הליח
 ¬רדומה תונויצה לש דימת־רנ ,הריהזמ תוישיא .ומסק תשרב

 .ומש ןוני תונויצה תודלותב .תינ

 ׳דחוימב יבלל הבורק התיהש ,וז תוישיא רואיתב םג
 הנש וזיאב עדוי יניא .הנטק הירוטסיהב םייסל ינא שקבמ
 םלואהש ,ןמז־קרפ ותואב הז היה םוקמ לכמ ,רבדה היה
 םג היה םשו ,םודארטס בוחרב היה ונתורדתסה לש עונצה
 םלואב ."הבוטידרק הינוא״ה ,ונלש ןושארה ינויצה קנבה
 העש התוא רבכש ,יקסניטוב׳ז לש ותאצרה העבקנ הז עונצ
 לודג היה אל האצרהל םיאבה להק םלואו .ןיטינומ ול ואצי
 ,דתיה המ עדוי יניא םויה דע .שיא םירשע רשפא !ללכו ללכ
 ¬רהה רודיסל יארחא יתייהש ןוויכ ,םוקמ לכמ .רבדה תביס

 ־עטוב׳זל יתעצה .הזמ רתויו ,חונב אלש ימצע יתשגרה■ האצ
 ךשנו םידחא םיעגר קתש הלה .ותאצרה תא החדיש יקס
 ,אל :תואבה םילמה תא ויפמ ןניס ןכמ רחאל .ויתפשב
 םיאצמנ הלא םישנא םירשע ןיבש רשפא .םואנה תא אשא
 גיהנמ םהיניב שיש רשפא .אובל דיתעל םינויצ םיגיהנמ
 לש ותוכזב םיעשרה םלוע תא ליצה וניהולאו ׳דחא ינויצ

 .דחא חנ

 לודג לש ורוקיב םע 1931 תנשב ונל היה רחא גוסמ גח
 .קיל א יב ןמחנ םייח ונרודב םירבעה םיררושמה
 ,ונריעב .ןכל םדוק רבכ וילא יתעדוותהו תוכזה יל הלגלגתנ
 היה ,התורפסו תירבעה ןושלה יעדוימ■ טעמ אל הב ויהש
 םייח־חור החיפהש ,תננרמ הרושב תניחבב ורוקיב רבד

 .ררושמה לש וחורמ ונילע הלצאו תובבלב

 .םוי־םוי לש הזורפ — ותומדו ,קילאיב ונילא אב הנהו
 דסחב הריש טושפ ףוגב גזממ ארובה דציכ רבדה רזומ
 ¬קוה ונריעבש "תוברת" תורדתסהה ישנא .תוימוי־םויו ןוילע

 לק רבד םולכ !קילאיב ןמחנ םייח הז ירה .ררושמה ןמ ומס
 .ונכותב ררושמה ריאשה קומע םשור ׳ןכא ?ךיניעב אוה
 םלואב ודובכל ונכרעש םיגפה־תלבק תעשב אשנש ,ומואנב
 לע תורירמ ירבד םג ורסח אל ,יאמדקאה ידוהיה תיבה
 המשאהש ונעדי ונאו ,תקפסמ הדימב תירבע םיארוק ןיאש
 ותריש תורמל ׳םוקמ לכמ .הדוסי קדצב ונדגנכ החטוהש
 תייעבב השעמל הכלה לפטל דציכ ררושמה םג עדי הלודגה
 תורפסהש שקיב אוה .תירבעה תורפסה לש היצזיראלופופה

 .ומצע םיה אלא םיב יא תניחבב היהת אל תירבעה■
 ונתורדתסהו ,הקסליבו בונראט םירעב םג רקיב קילאיב
 ¬וימ םירזוחב ורוקיב תודוא לע ונלש םידעווה לכל העידוה

 סייגל ונידיב הלעשכ ,ונל התיה הבורמ חור־תרוק .םידח
 ¬וירפ תוירבע תואצוה לע םיעובק םימתוח לש דבכנ רפסמ

 .ץראב וספדנש םירפס לעו תויד

 ¬תנש העשב אקאדקב רקיב ן מ ד ל ו ג םוחנ ר " ד

 ילואו ,םייללכה םינויצה לש תוימלועה תודיעווה יתש וסנכ
 ¬ועה תינויצה תורדתסה לש האישנ .תפסונ תונמדזהב םג

 העש התוא הליג רבכ ימלועה ידוהיה סרגנוקה לשו תימל
 התוא רבכ .םצעתנו לדג םימילש ,ובש רצויה ןורשכ תא
 םלרוגמ הנוש אהי הז אלפ־דלי לש ולרוגש ,היה רורב העש
 ¬וליעפ םוחתב .ןמזה תצורמב םידבואה אלפ־ידלי םתוא לש
 ¬גהל ןתינ וניאש ,דחוימ ןיממ חוכ ךלהו לדג תינידמה ונת

 ,ןמדלוג ר״ד .אוהו ,הלעמל יתרכזהש םישיאה תרגסמכ הרד
 אקארקב אשנש וימואנ .דחוימ ירוקמ יוליג תניחבב היה
 רייצל השק .ןוימדה לע ילאירה ןויגיהה ןוחצנ תא ולמיס
 ןיבל ןמדלוג ןיב תינחורה הסיפתב רתוי לודג דוגינ
 ,החנהה התיה העובט ןמדלוג לש ותטישב .יקסניטוב׳ז
 ,תויורשפאה תריציל תויורשפאה תונמא איה תוינידמהש

 השדח תומד ןמדלוג ףיסוה וניגיהנמ לש תנווגמה הירלאגבו
 סרגנוקב ןמצייו דגנכ הטלחהה רבוד היהש אוה .ירמגל
 -ארטסאל םיפתושמ םיבורמ םינמיס וב ויה ,רשע־העבשה

 תורדתסהה ישנא ונל ,ןפוא לכב .ןמצייו לש תינידמה היגט
 דמוע רבכ ינידמה ונקבאמבש ׳השגרה ונב התיה ,תיצראה
 ,ןמדלוג ר״דל הקזח תודגנתה וניליג .םוצעו לשב חוכ ונינפל
 ,םייללכה־םינויצה דוחיאל הרתח תיצראה ונתורדתסהש ןוויכ

 .םייללכה־םינויצה לש ׳א הצובקה ןסיסכט היה אוה וליאו
 ר״ד שקיבשכ ׳יב ררועתנ לרוג־יעותעת לש רזומ שגר
 -םינויצה תא דחאל ,1935 תנשב ,הילצרה ריעב ןמדלוג

 -אמ לכ םינווכמ ויה ךכל ירהו .םייביסרגורפה םע םייללבה
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 םוחנשכ ׳1935—1934 םינשב וללה תורושה בתוכ לש ויצמ
 חצינ "הילצרה״בו דוריפ דעב ,תוניתמב םנמא ׳םחל ןמדלוג
 -דח ,ןכא .דוריפה תא רציבו ןמדלוג םוחנ תא לוק השמ

 ...אידג
 ¬ועפ םורמב ןמדלוג םוחנ דמוע ולא תורוש בתוכ ינאשכ

 םע לש םירצויה ויתוחוכ דוחיא :םה ןהיתודוסיש ,ויתול
 תנידמ תלצהו םיברעה םע םולש ,הלוגב דרופמה לארשי
 ,ונמע לש תוילרוגה ויתויעב תא תולפקמ ויתוינכת .לארשי
 םוחנ .רודה גיהנמ תגרדל םויה ותוא הלעמ ינידמה ורשוכו
 .אקארקל ונילא אבש העשב ונל הלגתנ רבכ םויה לש ןמדלוג

 ,תודחא םימעפ אקארקב רקיב ןיקשיסוא .מ .מ
 השארב דמעש תמייקה־ןרקה יניינעב לכ־םדוק ויה וירוקיבו
 -ןרקה ליבשב קמעה תא לאגש הז םדא .הפא תמשנ היהו
 לש ותעד דגנכ טרפבו ,םירחא לש םתעד דגנב תמייקה
 תא הז ינכפהמ השעמ תופזב ול הנק ,המיל־הד הימחנ
 ־שיאכ ונל תרייטצמ ותומד םג ,ןכא ."לזרבה שיא" םשה
 אל .לזרב לשמ םה ףא ויה םינוניג הל ונתינ וליאו ,לזרבה
 ¬או ,תוישיא היהיש םדאל ול רשפאש ,הז םדא חיכוה תחא
 בושייב ודמעמ .תואלקחה תויעב לע םירפס בתוכ וניא וליפ
 ¬מל תודוה ,לודגה וצרמו ותמזי תוכזב דואמ דבוכמ היה
 ךייתשה ןכ־יפ־לע־ףא .תוגלפמה לעמ דומעל שקיב הז ודמע
 םג אוה .םייללכה־םינויצה לש ׳ב הצובקל ויתועד יפ לע
 דיקפת .תימלועה תירבה לש תויוצעייתהב. תוליעפב ףתתשה
 ליפ־תדעו תעצה התלעוה ובש ׳ןמזה־קרפב ול עדונ דחוימ
 היה אוה .ץראה לש ןטק קלחב תידוהי הנידמ תמקה רבדב
 םג דגונ םימיל .הקולחה ןויער דגנכ תח ילבל יושע םחול

 .לזרבה־שיא
 ¬יא לש הינפ תא ליבקהל ונתורדתסהל היה לודג דובכ

 ןעמל הדובעב ץרמ רתי הנממ בואשלו ונכותב וז תויש
 ורוביד .ותומדכ השקונ םאונ היה ןיקשיסוא .תמייקה ןרקה
 ינורכמ .הדוקפכ ,וצכ םיערמ היה ולוקש םימעפו עוטק
 הניווב. םייקתנש ,רשע־דחאה ינויצה סרגנוקב ומואנ ראשנ
 לש התמקה לע טלחוה ובו ,הנושארה םלועה תמחלמ םדוק
 רחאל דואמ בהלנ היה סרגנוקה .תירבעה הטיסרבינואה
 המוא לש התחמשב ןיחבהל תלוכי וז תובהלתהב .ומואנ

 .היתוסירה תא המיקמה ,הקיתע

 ויה אל ונריעב ד ל פ נ מ וי ל ב טרוק לש וירוקיב
 ־םינויצה לש תוימלועה תודיעוול רשקב אקווד ואלו ,םירידנ
 השענו שיאה לדג "ריעצה לעופה" תורוש ןיבמ .םייללכה
 תא ססיב רקיעב .םייללכה־םינויצה ליש ׳א הצובקה גיהנמ
 ¬פת אלימ םג אוה םלואו ,"המדיק" הנשמה,־תצובקב ותדמע
 היה .הינמרגב תינויצה תורדתסהה אישנכ עירכמ ינחור דיק
 ¬יהל ימב ול היה הינמרגבו !תוללובתהב המחלמל החמומ

 חור לע תוימדקאה ויתואצרה :קויד רתיל וא ,וימואנ .םחל
 ¬כב תלהיתמהו תיניצרה ׳תינמרגה ןושלב הצרהש תונויצה
 ,דחוימה ןמעט תורמל אקארק ינויצל תונבומ ויה ,תודב

 םושמ אקווד לבא .תיחרזמה הפוריא ינב לש םחורל רז היהש
 הקידבל ונררועתהו ,רתוי רישע וניתובשחמ םלוע השענ ךכ

 תונומאל הלבקה ךותמ ,וניתועדו וניתונומא לש תשדוחמ
 ילאוטקלטניא םדא ידי לע תרחא הטישב ונל ונתינש תועדו
 דגנתמ םע תועד תפלחה לע דואמ יתגנעתה ימצעלשכ .הז
 ־םינויצה לש תימלועה תירבה תרגסמב דלפנמולבכ דבוכמ
 דצה היה הז ינושו ׳ונתוהמב םינוש ונייה ונינש .םייללכה
 תירסומה ותדמעבו ויתואצרהב ינא רכזנ .רבדבש■ ץינעמה
 ¬סומ הדמע .ינויצה ונמלוע ללחב ורסינש תוינידמה תויעבל
 .הינמרגב תונויצה יגיהנמ לש יפואה־יווקמ דחא התיה וז תיר
 הדיעווה תעשב ונתודחאתה גוליפב דלפנמולב לש וקלח
 ,ללכו ללכ ןטק היה אל 1935 תנשב אקארקב תימלועה
 ¬הש רשפא היצרדפנוקה לש שדוחמה יחכונה גוליפה חכונלו

 ליבשב שמיש דלפנמולב ,םינפ לכ לע .וחבשל םג אוה רבד
 ילדבהל דעבמ .תינחור תוננערתה לש רוקמ ונתורדתסה
 ותדיקש רכזב דלפנמולבב םויה רושק ינירה ,וניניבש תועדה
 הבש הפי תידוהי הנידמ לע ,הפי תונויצ לע ינחורה וקבאמו
 החורב םלועל האב אל וז הנידמש יפ־לע־ףא ,בשוי אוה

 .ללכ קחורמ היה אל הנממש ,"םולש תירב" לש
 ומשש הז ןווג םג ריכזהל םיענ םיינויצה םינווגה תשקב

 .דלפנמולב טרוק

 הפי ץוג דוע בלשל ינא שקבמ תשקל יתעגהש ץויכו
 ןיול והירמש ר״ד .ןיול והירמש ר " ד לש ותומדב
 תונויצה לש תורעתסההו רעסה תפוקתב אקארקל ונילא אב
 הז היה ינעטמ וניא ינורכז םא .רופלאב תרהצה רחאל
 העשי ,ומיר ןסבש תמסרופמה הטלחהה רחאל ׳1920 תנשב
 לע טאדנאמה תא לבקל התייה הכירצ הלודגה הינטירבש
 רקיב הינשה םעפב .ןדריה תודג יתשמ לארשי־ץרא
 ןיול והירמשב םויה רהרהמ ינאשכו .1926 תנשב אקארקב
 :אוהו דחא םשור ינורכמ קוקח ראשנ ,רבעה ילפרעל דעבמ

 ¬לוחה ויניעמו תצקמב החוחשהו ההובגה ותומדמ .םכח םדא
 ותויה רבד ונבל תא ךשמשמ רתויו .םימח רוא עפש תוינמ
 ימה תוידוהיה ייתוחידב תשרב ונדכלנ תיסורה המודל ריצ
 לע שרפש תוירוטסיהה תוטודקנאה תשרבו תוקירבמ־תוריא
 והירמש םאנ ,םירהצה רחאל ,תחא תבשב .ויניזאמ■ יפלא להק
 ןמ קחרה אל ,םלטיד בוחרבש הלודג רצח לש תספרממ ןיול
 אל אוהש ינרובס לבא ,שרד ורמאש שי ?םאנ .הלסיווה
 ריעצ ףלש עתפל .תונויצל ללה־ריש רש אלא שרד אלו םאנ
 הצענו ,ןיול והירמישל םוקמ־בוריקב ,ןיכס להקה ןיבמ דחא
 הארנ .תמו ויתחת ערכ רקדנה .ול ךומס ןיזאמ לש ובלב
 והירמשו ,הלודג הלהב המק .ותעדב יופש היה אל ריעצהש
 .באכ םיעיבמ וינפו תספרמה לע רוויח דמוע ראשנ ןיול

 ,איה תמאהו ,תונויצל ינידמ דגנתמ היה חצורהש ורמא

 והירמש לש ורוקיבב רכזנ ינאשכ ,ןפוא לכב .ףרוטמ היהש
 הרקמ לש ומשורימ ררחתשהל לוכי יניא ,אקארקב ןיול

 .הז יגארט
 אב הז רבדו ,ןמצייו לש בהלנה וכמות היה ןיול והירמש
 ונלצא ורוקיב לע םיאג ונייה .וימואנב דימתמ יוטיב ידיל
 ,דתיה ולש ןויצ תביח ירה .וניניבש תועדה ילדבה תורמל

 .ךכ לכ תרהוז ותמכחו ךכ לכ תטהול
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 הכורא איה המישרה — םש־ילעב םיחרואה תשרפ םויסלו
 דצמ ,הריש לש הרידנ הזיתניס גצייש ,םש דוע ףיסומ ינא —
 דדנ הז חרוא .רחא דצמ ,דוסיה ןרק לעפמל םיפסכ ףוסיאו ,דחא

 םיבושייה■ לא רביד ,לארשי־ץרא תניכש לש התוחילשב םלועב
 ־סבו תומולחבו הרישב תושפנ ררועו לבת יבחרב םידוהיה
 ¬וחל גח־םוי ךפה אוה■ .םיצוביקב ראטנווניא לש הקיטסיטאט
 תביח לש שודק גח־םוי תושעל שקיב ןילוחמו ,ןיל
 ונתורדתסה ובלל התיה הבורקו ונל בורק היה אוה .ןויצ
 םלועב םידוהיה יבושי לכש ,ינא רובסש יפ־לע־ףא ,תיצראה
 ¬תה .דתיה תובהלתהל וימואנב עיגהשכ .ובלל םיבורק ויה

 רבוע היה ןכמ רחאלו ,םיעטוקמ םיטפשמב תאטבתמ ותובהל
 אוה .שפנ־ןויוושבש םירבד לע חש היה וליאכ ,יפא רואיתל

 .לארשי־ץרא התלעמ דוה לש חלושמה היה

 וליטהש ,הצצפ הצצופתנש העשב .הפי ב י י ל ומש
 ־ווג הקסרתנ ,םילשוריב תידוהיה תונכוסה ןיינב לע םיברע
 .וניתווקתו וניתופיאש םלועב יאדווב תדדונ ותמישנ לבא ,ותי

 חור .תויפלתבש ןטקה ותיבב ירוקיב םוי תא חכשא אל
 םלואו ׳תויפלת תנוכש לא םיקמעהמ■ ריהמ בצקב׳ האב תיברש

 ־קחרה ואשינ םיניעהו ,ףוקשו חצ רדואה דוע היה טק עגרל
 המוד .הזוה ותיב חתפב דמע הפי בייל .ןדריה■ רבעל קחרה
 ,רופס־ןיא םימעפ וימואנל יתנזאה .ושפנב הנגגתנ ותרישש
 .ןושארה ינויצה סרגנוקל לבויה תדיעווב ויתעמש הנורחאלו
 תא אשנ העש התוא .1947 תנשב לזאבב הז היהש ,ינרובס

 .חכשנ־אלהו יטויפה ,ןורחאה ומואנ

 לש םהיתובבלב ,וניתובלב שרתשה הפי בייל חלושמה
 םלועה לכו ,ןילופ ,תיברעמה היצילאג ׳אקארק ידוהי

 .ידוהיה

 ובריע א ק ארק .6

 תא האורו יניע םצוע ינירה .חצנל הדירפ .הדירפ ירבד
 קלחה תא האור ינירה .אקארק לש היפוי תא ,הלוכ אקארק
 טטושמ יננה .ללכ םהב םידוהי ןיא בושש ,ריעבש ידוהיה
 ¬שע דועו םלטידו םודארטס ,הקסדורגו הקסבוקארק תובוחרב

 תשולש ברקב תורכומ םינפ שקבמ יננהו! ,םירחא תובוחר תור
 לבא ׳אקארקב םויה םיבשויה םידוהיה יפלא תעברא וא

 .אקארק יגב םניא םבור

 ןהבש ,םינשב תואמ ינפלש םינומדק םימיב רהרהמ ינא
 .תונויצו המכחו הלודגו הרות אקארקב וגראנ

 .רפא ,רפא ,רפא

 — ?רשגה םכל רוכז — הבוז׳זב בוחרב טטושמ יננה

 אצמ םש ,אקארק לש תורבקה־תיב ערתשה דחאה ודצמש
 ינפל האור ינירה .ןוהט עשוהי ר״ד ותחונמ תא
 !םירשואמה .תובצמה לע םיתורחה תומשה רעי תא

 האור הנהו .ונילע הדריש האושב ואר אל■ םהיניע
 הסינכבש תוחוחשהו תוקיתעה תובצמה תא יניע דגבל ינא
 ונב וררועש םירבקה תא — ןימי דצבו ,תורבקה־תיבל

 .דובכ־תארי לש שיגר

 יפכ ,ריעה .תידוהיה אקאריקמ ונל רתונש המ לכ הזו
 ופסותינו תראופמה התרוסמ רהוזב בוש הריהזמ ,יל עדונש

 ־תיב אלא רתוב אל ונל וליאו ,םישדח םירוגמ־יעבור הל
 .דיתע אלל ,רבע אלל ,לא אלל םידוהיה ץמוקו תורבקה

 ךותב וניתונליא ? לארשיב םאו ריע ,אקארק ,ךחכשא ךיא
 ־םירועמ םהיעזג לבא ,רפאל ויהו ועדגנ תונשיה ךיתומוח

 .ותמדאב םירועמ

 .הימודו תוומ לש תרתחמב —

 יתרייע ב ו נ א ש כ .7

 ¬ייע התיה בונאשכ לבא ,ןילופב ויה ולאכ תורייע תואמ

 תידוהיה ךחורל הרקוהו הבהא ישגרבו בלבש טטרב .יתר
 תא תולעהל אב ינירה ,םינושארה ירוענ־ימיב יב יתגפסש

 .הלא תונורכז־יקרפ ףוסב ךמש
 ¬הש ,ןטקה בוחרה־סנפבו תולקלקעה ךיתואטמסב ינא רכזנ

 רכזנ .דמלמלו רדחל יכרד תא םירק ףרוח־תולילג יל ריא
 המיאבו הבהאב יתצר םהילא ׳דל ביבסמ דיתורעיב ינא
 םירענה ונא וניליב תוכורא תועש .םייחצנה םהיתודוס ינפמ
 האור ינאש המוד .ול ביבסמש תונליאהו ולבכ לחנה די־לע
 םילוהמ ויהש ׳לחנה ימ ינפ לעש רופסופה ינוג תא יניע דגנכ

 הרייעה ןמ קחרה אל דמעש ,קוקיזה־תיבמ טפנב
 ,העידיה קרוי־וינב ילא העיגהשכ ,תודחא םיבש ינפל
 יתלוכי אל הרייעה תא בזע ,הבש םידוהיה ןורחא ,ץישפילש
 דחא ידוהי ראשנ אלש ,ןכתייה ?ןכתייה .רבדל ןימאהל

 ¬ות ףלא רשע־השמחל בורק) תידוהי הלוכ התיהש יתרייעב

 ? הנשה תומי לכ לש םידוהי ויה הידוהיו (םיבש

 לש םיחקפ־םיגונה וינפ־רתסלק תא יניע ינפל האור יננה
 בוטה יעפוש םינפה־רתסלק תאו ל״ז לואש יכדרמ ירומ־יבא
 רקדזמ הביתכ ידכ ךותו .ע״נ הנח יתרומ־ימיא לש
 ,ולככ לחנה ןמ קחרה,אל דמעש תורבקה־תיב ינפל
 תוכורע שיש־תובצמ יתשב יניע תא ינא ץעונ בושו

 ןולחמ ךכ לכ תובורמ םימעפ יתישעש רידכ ,דחא רוטב
 יתחפשמ ינב לכ .בונאשכל אקארקמ יתעסנש העש ,תבכרה
 ןרהא יחאו ,ביבא־לתב רבקנ ףסוי יחא .םיבהלנ םינויצ ויה

 .תובורמ םינש הז הב םיבשוי רגיר עבשילא יתוחאו

 .דחאכ םינויצו םידיסח לש הרייע התיה בונאשכ יתרייע

 ¬ולו המח התיה תונויצהו ,םיקמעממ העבנ הבש תודיסחה
 .תטה

 ר״דו המלש לש םינויצה־םיליכשמה החפשמה־ינב ירהו
 ,רזיר ד״ד אפורה לש םינויצה החפשמה־יבב ,רפיצ לאומש
 ד״הוע ויחא תחפשמ ינבו ,לארשיב וישכע תבשוי ותבש
 .םיאנק םישנא ברקב םינויצ םיצולח ויה וללה .רזייר ר״ד

 ידידי ירהו ."תיהרזמ״ה־תינויצה רביירג תחפשמ יגב ירהו
 חור ירהו .רנבוב יכדרמ תחפשממ ןויצ־ילעופ ישנא םיבוטה
 ירהו .תוגלפמה לכמ םינויצה םירוענה ינב לש םתובהלתה
 תרבגה■ השארבו ,הליעפה "וציו", ונלש םישנה תורדתסה
 ירהו •םינווגמה ונייחמ קלח היהש "דנוב״ה םג ירהו .רזיר
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 םתס לש תונרוקה םהינפ ירהו .ונינבר לש םהינפ-רתסלק
 םתכלב םיריעצה םהינב ידיב םהידי תא ובלישש ,םידוהי

 .תושרדמה יתב לא
 .בונאשכמ קחרה קחרה ׳ןאכ יב דמוע ןיידע הז ןח לש ומעט

 .ברח לכה .תודהי לש םלוע ברח־ברח
 ,אקארק־ןב לודגה יממעה ררושמה לש עזעזמה ורישמו

 םע :הרהזאהו־דערה־תמיענ תטלמתמ ,קיטריבג יכדרמ!
 - טנערב

 תורחא תורייע תואמ־תואמכ רפאל הכפה יתרייע בונאשפ
 .ןילופ לש

 .יתרייע בונאשב ׳וילעמ דרפנ ינירה

 לארשי תנידמ■ לא .8
 (םיקמעממ)

 ־חמ־רוקמל הרזח ,לארשי תנידמ לא — האושה םוהתמו
 .תושונאה: תודלותב ונהבצ

 יקרפ תא םייסי ינויצש ןיטולחל יעבט ה,ז ירה
 הנפומ וטבמשכ ׳הלוג תונש םירשע לש הפוקת לע ויתונורבז

 .לארשי תבידמ לא
 עבקש דעומל ומשגתי לצרה לש ויתואובנש ונלליפ אל

 רשוא־תעתפה וז התיה ךכיפל .תינידמה תונויצה רצוי ןהל
 םישמח דשמב החגשהה ונל הנמיז המ וניארשכ ,ונליבשב
 הדריש האושה רחאלו תינויצה העונתה לש המויק תונש
 ישנא תויהל ונא םייושע .היינשה םלועה־תמחלמב ונילע
 ,ןכא .האושה רחאל דימ הזכ רשואל וניכז םא ןירותסמ

 .הילע הביעהש םג איהו ונתחמש תא הטילבה וז האוש
 .דחא םעכ ונמע לש תופיצרה חורב ונבנחתנ םינויצה ונא

 יפ־לע תויוכזהו םיגשיהה תקולח ןפוא ונל רז ךכ םושמ
 הידבש וא הניטנגרא ידוהי לש םתוכז .םייפרגואיג םירוזא
 ידוהי תויוכז לש ילארגטניא קלח םינויצה ונליבשב ויה
 ותואל רתוי תיעבט הבריק התא שיגרמ ןכ־יפ־לע־ףאו■ .ןילופ■
 ־וירטאפ ןיעמ ןאכ שי — ךנוצר .דיחיה אב ונממש ,רוביצ
 יגשיה םע יחצנה ונתוואג שגרב בלתשמה ,ימוקמ םזיט

 .תירוטסיה הדיחיכ ונמע
 ¬ארה םעפב יתילעשכ ׳1948 תנש לש תויממוקה תמחלמב

 תמדא לע הכרד ילגר ףכו תשדוחמה לארשי תנידמל הנוש
 םיסטה לכ לש םתובהלתהשכ !הפיחבש ינמזה הפועתה־הדש
 יתחמש ,עריאש לודג סנ רחאלכ המוציעב .דתיה ןוריוואב
 וליבקהש זוחמה אפורו סכמה דיקפש ,יתיארשכ דחוימב

 .אקארקמ םידידי ,ירבח ויה הלהצ״תאירקב ינפ חא

 ¬מב "הנטקה ונתניפ" ינויצ לשי םקלח היה המ עדוי יניא
 בתכ רחא והשימש *נא חינמ .םויה םקלח המו לארשי תניד
 הפי ונחוכ ןיא ונייה טועימש ונא ,יאדו .הז רפסב ךכ לע
 תיאסרגנוקה ןילופב ובשיש םידוהיה ןוילימ ינש לש םחוככ
 -ילאגבש ׳הזמ רתויו ,םידוהיה ףלא תואמ־עבש לשו רבעשל

 ונתביבסבש םינויצה יגשיהש יפ־לע־ףא ׳תיחרזמה היצ
 לארשי תנידמ לש הדוסיי םדוק תינויצה העונתה תבוטל
 ,הנש םירשע ךשמב ץראל הילעב וניגשיה .ךרעל םילודג ויה
 הלקה הישעתבש תיטרפה המזיב ,טרפב ץולחה תעונתבו
 לארשי תנידמב ׳ןכא .ללכו ללכ םינטק ויה אל תואלקחבו
 ¬בכש ׳ונתביבסמ םילוע הברה קוחרמ האור ינירה םויה לש
 ¬ריהה לש םיינוניבה םיגוחב תויביטקודורפ תודמע םהל וש

 .תיתרבחה היכרא
 ינוקה ןילופמ םאצומ קאצנירפש ףסויו ןוירוג־ןב דוד
 ¬ממב םיבורמה םיגשיהה לעבו ןושארה םינפה־רשו ,תיאסרג
 ,ססותה םיובנירג קחצי ׳לארשי תנידמ לש תינמזה הלש

 לארשי תנידמבש ,ינרובס .הז ץרא־לבחמ ואצומ אוה ףא
 הלעמ־ימר םידיקפת ילעב ונתביבסמ םינויצ אצמת אל
 תא םישוע םהמ תואמו תורשעש ינא עדוי לבא ,הלאכש
 םקומ םתוכזבו ,הרופאהו תימוי־םויה היינבה תדובע■

 ¬מב רתויב הלודגה■ ריעה לש הייריעה שאר .ןיינבה ךלוהו■

 ,אקארק שיא ,ונריע ןב אוה ,ןונבל םייח רמ ,לארשי תניד
 ,אקארק ןב אוה ףא ל״הצב הובג דקפמ .ונתוואג ךכ לעו

 .הלוכ המישרה תא יתיצימ אלש ינא חינמו■
 וימואנמ דחאב רכזנ ינירה הלא יתוגורכז־יקרפ םויסבו
 ר״ד .ינויצ סרגנוקב ל״ז ןוהט עשוהי ר״ד לש םינורחאה
 אוהו ,וניבא בקעי לש ומולחל תונויצה תא הוושה ןוהט

 םלוסה לש ושאר םנמא :הז רדהנ רויצב ונויער תא עיבה
 .הצרא הפי־הפי בצומ היה אוה לבא ,םימשה לא עיגה

 תנידמ וז■ .תונויצ וז .יתונוירכזב הקוקח הראשנ וז האוושה
 .לארשי

 ,ישונאה הריציה־חוכמ קלח המצע■ האורה ,המוא לכ
 םידממה תשולש .השולש לע אלו םידממ העברא לע תדמוע

 .רשואו םחל ,חור ,תורח :םה
 .חצנה אוה יעיברה דממהו

 לע דמעשכ וליפא ,ונמע לש ותלחנ היה הז ןורחא דממ
 לש ותלחנ םג אוה חצנה לש הז דממו .האושה םוהת ירבע

 .לארשי תנידמב םויה ונמע

 בוקלימ .ח :םגרת



 אקארקב יחרזמה תודלותל
 תאמ■

 (ןיילק)ילאירא .א

 ןויצ תביח תפוקת .א

 ,ןויצ־תביח ןויערל הירוסמו■ הנמאנ המיה תידוהיה אקארק
 ¬זמה דוסי ינפלו תיאלצרהה תונויצה דוסי ינפל תובר םינש

 ¬מש ,תונוש תורבח דוסיב תונויסנה ויה םיטעמ אלו ׳יחר

 םואלה תבהא ביבש רשא וניחא תא ררועל" ,דתיה ןתרט
 דבכנ יכה, ןויערה תא איצוהל ,םבל ברקמ■ הבכנ אל דוע
 ילגמ האצותכ .(3 ןויליג ,1883 ״דיגמה״) ״םלוע רואל הזה
 ¬ראל היצילג ךרד תיראצה היסור תוצראמ■ תידוהיה הריגהה

 ןיאב אקארקב םיעוקת םיבר וראשנ ,םיל רבעמש תוצ
 תידוהיה הליהקה ינקסעש היה חרכהה ןמיו ,םסיכב הטורפ
 םיעצמאבו ל״שאב םידדונל רוזעל םיעצמאו. םיכרד ושפחי
 גרובמה םע) הינמרגב למנה ירעל םעסמ תכשמהל ,םייפסכ
 זא רבכ .םתעיסנ תואצוהב תופתתשהלו (ןשארב ןמרבו
 ־יח ןויערל תוריסמ לש םיאלפנ םייוליג ריעה ינקסע■ וארה

 .היתובקעב האבש תישעמה הדובעלו ןויצ־תב

 םשב י״א בושי תרבח אקארקב הדסונ ג״מרת■ תנשב דוע
 יבר תמזיב ,תיברעמה היצילגב הנושארה ,"הניפ שאר"
 ןועמש יבר ריעה בר םע דחי השארב דמעש ,םוקרמ ןרהא
 ןועמש ׳רו ,גרובשרפמ "רפוס םתח״ה ןב ,(רביירש) רפוס
 ופרטצה ,(לשימשפמ סיקלמש ׳הילדג ברה לש ונב) סיקלמש
 .תוילגרמ רזעילאו ןמדירפ לידנמ ׳רכ רפסמ םישנא םהילא

 דע יאניוה טנמאלראפב ריצ היה ט״לרת תנשמש ,ריעה בר
 שארב תינוציקה ותוקידא תורמל דמע ,ג״מרת תנשב ותומ
 םתלועפ תא םצמצל וצר אל םירומאה׳ דעוה׳ ישנאו ,הרבחה,
 רתיב םג הביחרהל ןויערה, תא וגה אלא ,דבלב אקארקב
 ןרהא ׳ר תחישמ האצותכ אב הרבחה דוסי .היצילג ירע
 ¬פנש ׳ןמדירפ קחצי ׳ר (הבדלומ) שוהיובמ יברה םע םוקרמ

 םע דחי ותלועפ לע ול רפיסו ץיבוטאקב ב״מירתב ותא שג
 וז הבושח העידי ,י״אב הניפ שאר■ הבשומה תמקהב וידיסח
 הפוקתב .םתלועפל ץרמב תשגל םיבבוחה חור תא הדדוע
 ¬בחל ופרטציש םימייוסמ םיגוח לע סויקרמ עיפשה תראותמה

 דוסי ינפל דוע .אקארקב זא דסוויהל הדמעש ,י״א בושי תר
 םייח 'בר קידצה םע םירשקב דמע תיאלצרהה העונתה
 ללכבו ,י״אב יאלקח קנב דוסי ןיניעב שטיבוהורדמ אריפש
 תונויצה תודלותב רתויב םיניינעמה םיסופיטה דחא היה

 .היצילגב

 להנל היצילגל םיובנריב ר״דה עסנ רשאכ ,ב״נרת תנשב
 "ןויצ" י״א תורבח תודחאתה לש םיפינס דוסי םשל הלומעת
 ¬ועפל םג סוקרמ תא שכרו ׳אקארקב הליחת רקיב ,(אניוב)

 לכב רזעו םיליעפה■ ינושארמ אוה היה זא ינמו תינוגרא הל
 ¬תל םידרחה תוברקתהלו י״א בושי ןויער תצפהל ויתוחוכ

 לכב וילא ףרטצה לצרה ר״דה עיפוהשכ .תימואלה העונ

 שיש לצרה ר״דל בתכ 1896 רבמבונב 4־ב דוע .ותובהלתה
 ¬בו ,תינויצה העונתל םשכרלז םינברהו םידרחה תא ןיינעל

 ןמדירפ השמ דוד יבר קידצה לש וייברוקממו וידיסחמ ותויה
 לע רביד (ןיזירמ קידצה לארשי יבר לש ונב) בוקטרו׳צמ

 העונתל ושכרל תוסנלו בתכמב יברל תונפל לצרה בל
 םע םירבדב אבו םוקרמ לש וירבדמ ענכוש לצרה .תינויצה
 סוקרמ האר תינויצה העונתב ירקיעה ודיקפת תא .יברה
 םתועצמאב קר יכ■ הרכה■ ךות ,העונתל םינברה תשיכרב
 .לארשי ינומה ןיב ינויצה ןויערה תא שירשהל היהי רשפא

 לטנ ןכ .תונויצה תבוטל םינבר לש תעד תווח ףסא ךכ םשל
 אישל האיבהל חילצהו י״א תרצות תריכמ ןוגרא תא וידיל

 ־דופב בשיש המלש ונבל הרסמנ י״א יגורתא תריכמו ,רכינ
 ׳ר טלבתה םהבש ,אקארקב י״אמ■ םיר״דשה ירוקב .הזרוג
 תובר תושפנ תושעל ורזע ,ןדריה רמשממ בוש דוד השמ

 רבמצד)ינשה ורוקיבב ףאו ,י״א בושי ןויערל םידיסחה ןיבמ
 ¬אב עיפוה ׳ופיב "ןויצ ירעש" םילוחה תיב תוחילשב (1894

 םירבח ושכרנ וימואנ תעפשהבו "י״א יבבוח" םעטמ תופיס
 ¬ווג תבר תוישיאכ הלגתנ סוקרמ .(1895 ״דיגמה״) םישדח

 לכש ,תועד הגוהו רפוס ,"ףוסוליפ דיסח■" דחא דצמ .םינ
 ךדיאמו ;תע לכב וינפל םיחותפ ויה םיר״ומדאה תורצח■
 הילוגלגב תונויצה תרכהל תידיסחה ותפקשה ךותמ עיגה
 יפכ ,י״אל תולעלו אקארק תא בוזעל טילחה ףאו ,םינושה
 ס״וס יתעבש :(1900 ראורבפב 26־ב) לצרה ר״דל בתכש
 ¬צילג תא בזע הנורחאל .הזה רוראה רזנמה רבקב םייחה ןמ

 .ו״ערתב תמ םשו ןיימד טרופקנרפב עקתשהו הי
 ¬תה ברקב םייתרוסמה תוחוכה זוכירל ןושארה ןויסנה

 רדא וכ־הכ ימיב .ב״סרת תנשב קר השענ תינויצה העונ
 סנייר .י .י ברה תנמזה יפל אנליוב םייקתנ הנש התוא לש
 םסרפתנש ןושארה ארוק לוקהו ׳יחרזמה לש דוסיה סוניכ
 ¬ארה הנשב רבכ .םידרחה יגוחב ריבכ םשור השע ודי לע

 ,תודוגא 2י10־כ דבלב היסורב ןגראל יחרזמה חילצה הנוש

 וב וארו ,תודוגא רפסמ■ יחרזמל ופרטצה היצילגב םגו:
 םייתדה םינינעה לע ןגהל וצרש ,םידרח םינויצ לש ןוגרא
 ¬אר .ינויצה הנחמב תידוהיה תרוסמה רמשמ לע דומעלו

 ובשומ םוקמ■ ,האימולוקב התיה היצילגב יחרזמה לש ותיש
 היצילגב יחרזמה■ לש ינשה זכרמהו ׳טכהנדאפ עשוהי לש
 תא סניכש ,רגיינ ןרהא השמ י״ע בונראטב דסונ תיברעמה
 ¬זמה דוסיל םררועו םייתדה םינויצה לש הנושארה הפיסאה

 הדיעוב ;-חרזמה תא דסיל היה לק אל אקארקב ךא .יחר
 טסוגואב 21 ־ב גרובשרפב הסנכתהש ,יחיזמה לשי הנושארה
 ךותמ םיריצ ינשב תגצוימ אקארק התיה ,(ד״סרת) 1904
 .מ .ש "הפצמה" ךרועו ,ץיבורוה השמ :הדיעוה יריצ האמ
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 םעפמ איבמ היה ךרועהו ׳עובשל תחא עיפוה הז ןותע .רזאל
 ,ןויצל ףילחתכ הדנגוא דגנ ףיטה ׳יחרזמה לע תועידי םעפל
 םידגנתמה דובכב עוגפל אלש םינויצ םינשרד ינפב ץילמהו
 ¬ולכ ןכו .םעט לש םירבד םהיתונעטל בישהל אלא •תונויצל
 ,י״אב "הקולחה, לע םינוממה ,םילכרמאל הרהזא ןותעב הל
 לע םינוממהמ• שרדו ,םייחרזמה■ םינויצה תא ףודרל אלש
 ¬צה יפסכ תא חולשל ל״וחבש ג״העבמר תפוק לש הקדצה

 י״ע אלו םילשוריבו ופיבש ידוהיה קנבה י״ע קר הקד
 יחרזמה דסיי — אל םאש — םירנויסמו םירמכ לש םיקנבה

 .ומצעל דחוימ ללוכ

 יחרזמה תישארב ,ב

 להנמ ,רגילז ףסוי ר״ד היה אקארקב יחרזמה תובאמ דחא
 .גנוי ריאמ ר״ד ברה י״ע הדסונש ׳הנושארה היסנמיגה
 םידיסחה תוריתח תמחמ רצק ןמז ירחא הרגסנ היסנמיגה
 םיברב הרות ץיברהל ךישמה אוה ךא .דחאכ םיללובתמהו

 ."הנבי" םשב ויריקומ ידי לע ךכ םשל דסונש שרדמ תיבב
 ־ועש תא עומשל תותבשבו לוחה תומיב םירתונ ויה םינומה
 אמצב התשו וביבס דכלתה יאמדקאה רעונה .םינושה ויר
 ,דכו דרפס ימכח ,תורפס ,דומלת ,ך״נתב וירועש .וירבד תא

 הלדג יתדה ןבומב ותעפשה םגו ׳שגרומ ינחור ךרוצל ושענ
 םינשב םיאב םימכח ידימ!לח םג .םידמלתמה ברקב דואמ
 ."הנבי" ושרדמ תיבב ויתושרדו וירועש יעמוש ןיב ויה

 ¬מוש תא ואילפה דומלתו ך״נתב םיירוקמה וירואבו וישורפ

 .העתפה ןיעמ ריעב התיה רגילז ר״דה לש ותעפוהב .םהיע

 ¬וליפו ןואג ■םכח־דימלת ,ר״דו בר ,היה ליגר יתלב סופיט

 הפוקתה דע התישארמ לארשי תורפס ירדח לכב יקב ,ףוס
 .תינש אב תחא םעפ ועמשש ימל ,ןשלבו עדמ שיא .הנורחאה

 תשרפ לע ודמעש םישנאה םתוא דוחיב ותעימשמ ואלינ אל
 תנמזהל הנענו י״אל ותחפשמ םע הלע 1907 תנשב .םיכרד
 רזח .ופיב ינומכחת ס״יב םיקהל הרדגמ ץיוכש םהרבא
 ,"לוק תב" ימויה ןותעה תא הב דסי ב״ערת תנשבו אקארקל

 עובש לכב .םייתורפסו םייטסיצילבופ םירמאמ םסרפ ובש
 .הפי תורפסו רקחמ ירמאמ ליכהש "הנבי" ףסומ םג איצוה

 היהש ,ימוי ירבע ןותעב ונינעתה ריע לכב רפסמ יתמ קר
 השע םג אוה .תולגב םידוהיה ייחב הנימב תדחוימ העפות
 תועצמאב ץראה בושילו ץיצ תביחל בתכבו הפ לעב תושפנ
 יחרזמה לע וליאו ."הנבי" שרדמה תיבב ויתואצרהבו ןותעה
 ול התיה .וינושארמ• דחא היה יכ ףא ,בותכל דואמ טעימ
 דגנ ותדמע ללגב םיקודאה םע :לאמשמו ןימימ המחלמ
 רשא םישפחה םעו ,תיתרבחו תינידמ הלאש לכב םינלופה
 ¬ודמ דובכ רובעב ,ןשארב ודמעש ,תוליהקה ינינע תא וריכמ

 ¬הו בובלל רבע ,םייתנש אקארקב בשיש ירחא .ןוממו המ

 .ונותע תא םג םשל ריבע
 שיא היה הגלפמכ יחרזמה תא ןגראל היצילגב םזיש ימ
 םירפס בבוח ,םכח דימלת טכהנדאפ עשוהי ׳ר ,האימולוק
 ול ויה תוימואלו תד ,תונייצ .רפוס טעב ךשומו ליכשמ
 ¬פהל ןתינ יתלב דחא גשומל ופרטצהש ,םיפדרנ תומשל

 ¬זמה היצילג לכ תא הפיקה יחרזמה ןעמל ותלועפ •הדר
 ־בוח איצוה תיתד תינויצ הלומעת םשלו ,תיברעמהו תיחר
 ¬ה תרבוחה .תובורק םיתעל ועיפוהש "לאערזי" םשב תוי
 .לזבב ןושארה ינויצה סרגנוקה ירחא דימ העיפוה הנושאר

 ־קב עיפוהש "הפצמה" ןועובשב םירמאמ םג םסריפ אוה
 ¬צהו םינוש םישיאל הנפ ,תונגראתהל ארק ועויסבו ,אקאר
 ךיראה אל אוה ךא .יחרזמה תגלפמל דוסיה תא חינהל חיל
 ד״ס ןב רטפנ תוטעומ םינש ירחא יכ ,וז ותלועפב םימי
 םעפל םעפמ רקבמ היה ותלועפל רשקב .(ע״רת תבט ב״כ>

 םיליעפה ןיב .םש ירבעה רוביצב עודי היהו ,אקארקב
 יבר שארב םוקמ וספת יחרזמל םהה םימיב ופרטצהש
 ןבואר רפוסה ,ןמכוה השמ ,שטיבוהורדמ יברה ריאמ לאיחי
 ־ובמ רטסב המלש ,האימולוקמ רבו דיגמה םדילו ,ןהאפ
 יחרזמה יליעפמ היהו אקארקב ןכ ירחא בשיתהש ,בלסיר
 םהל רזע לשימשפמ סיקלמש הילדג ברה .םירחאו ,םוקמב
 ¬וקמ יגוח ןיב יחרזמה ןויער תא ץיפהו ,הלודגה ותעפשהב

 .ויבר
 (ןליא־רב)ןילרב ריאמ ברה היצילגל עיגה ב״ערת ץיקב
 עסמבו ,תינמרגה הנוטלאב יחרזמה זכרמ םעטמ חילשכ
 םג עיגה ,ג״ערת תנשב בוש ודי לע ךרענש היצילגב
 שורדל שקבתנ אוהו ריעב םייקתה םרט יחרזמה .אקארקל
 להק ,לודגה ם״נכהיבב החנמ תליפת ינפל תבש התואב,
 תויהל היה וילע .הדועיה העשה *בפל דוע ףסאתה םיפלא
 "יחרזמ!״ו "תונויצ" גשומהו םשהש ׳להק ינפב וירבדב ריהז

 ¬רה ןילרב ברה .ויניעב םירשכ וא ידמל םיעודי ויה אל

 אלו ונושלב ,ישכהל אל וילעש ,אשמה סמוע לכב שיג
 קחרתהש ,סוקרמ ןרהא ׳ר ףא .םידגנתמה ישארב עוגפל
 ירחא םירבד ףיסוהו הפיסאל עתפל אב ,תונויצהמ זא
 הלודגה הוצמהו ץראה ןינבב ךרוצה לע הצרמה
 ־קב יחרזמה ףינס דסונ ןילרב ברה לש ותמזיב .רבדבש

 .אקאר

 תיצראה הדיעוה בובלב הסרענ הנש התוא רמועב ג״לב
 השמ רחבנ יללכה• דעולו ,היצילגב יחרזמה לש הנושארה
 ימלועה לעופה! דעול .אקארקב יחרזמה גיצנכ ץיבורוה
 .אקארק בשות ןכמ רחאל ׳רטסב המלש םג היצילגמ רחבנ

 יחרזמה לש ותוחתפתה ךילהתב רכינ יוניש לה ףוס ףוס
 בושח םרוג ךפה יחרזמה .טרפב אקארקבו ,ללכב היצילגב
 אל לפה תורמל םלוא ,אקארקב םג תינויצה העונתה ייחב
 ויהש םגה ,םתביבס ינויצ בור תא שוכרל וירבח וחילצה

 הברה תושעל דוע• שיש םהל היה רורבו ׳םייתד םבורב
 תלועפ הרבגוה 1914 תנשב .יתלומעתהו ינוגראה חטשב
 ¬יבס .ךכל הברהב ליעוה "הפצמה" ןותעה .ריעב יחרזמה

 תויעבב וקסעש םידרח םירפוס לש גוח ףסאתה ויתוב
 התיה אקארקב יחרזמה תדוגא .תיתד טבמ תדוקנמ תוינויצ
 ¬שואמ ויהש ׳היצילג ירעב תודוגאה הרשע־םיתשמ תחא

 םתואבו ,יחרזמה לש ןונקתה דוסי לע הלשממה י״ע תור
 העונתה יגיהנמ לכ אל ךא .לודג גשיה הז היה םימיה
 דחא .אקארקב םג רקבל ןוכנל ואצמ היצילגב ורקיבש
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 היצילגל הינמרגמ אבש ,קורטש ןמרה רייצה םיגיהנמה
 םצעבו .אקארק לע חספ ,בר םיעמוש להק וימואנב ךשמו
 טסוגוא) הנושארה םלועה תמחלמ: האב תונגראתהה תלועפ
 וטלמנ היצילגב יחרזמה יגיהנמ בור ,לכה הקיספהו (1914
 תילאיצוס הדובעב ולפיט היצילג ינויצ םע דחי .הניול
 יחרזמה ףתיש ןכ .ריעל ומרזש םידוהיה םיטילפה ןעמ.ל
 ¬מה היצילגב היצילג ינויצ םע המחלמה תפוקתב הלועפ

 .תררחוש

 המחלמה ירחא יחרזמה לש ותוחתפתהו ושודח .ג

 ¬מה■ יחרזמה לש דוסיה תפיסא הסנכתה■ ח״ערת תנשב

 אישנ ,ןייטשברפ לישה־עשוה׳י ׳ר תמזי יפל אקארקב שדוח
 ־רדפ ןועמש ר״דהו ,ינלופה םייסה- ריצו ןילופב: יחרזמה
 ץרמב שגינ דוסיה תפיסאב רחבנש ינמזה דעוה .שוב
 תבוטל םידרחה תורדש ןיב הבחר הלומעת להינו הדובעל
 השמו ץיבורוה לאכימ םינברה :וסנכנ דעול .יחרזמה ןויער
 הבר ,ץיבורוה שיא שיבייל םייח ׳ר לש וינב) ץיבורוה
 ־יוב ןועמש ,הבלוב דוד ר״דה ,רתלא השמ׳ ,(אקארק לש
 ןרהא ,ץיבורוה קחצי ,טאלביירד סחנפ ,רנזרד ףסוי ,רגנימ
 תועובש ךשמב .רעונה יגיצנ ינשו ןזייאלגיב המלשו רונש
 תואמ עבשכ דוע םינושארה תואמ עבראל ופסוותנ םידחא
 ¬ראווב עיפוהש "יחרזמה" ןועובשב ישארה רמאמה .םירבח

 םגרות "התנוכתו התמגמ ,יחרזמה תורדתסה" םשב ,הש
 הדעו הדסונ ןכ .ריעה ידרח ןיב תואמל ץפוהו שידיאל
 ןויערל הלומעת תיישעלו ריעב הרות תצברהל תדחוימ

 .(ט״ערת ׳ב רדא דכ ,"יחרזמה")יחרזמה
 (ט״ערת רייא ׳א—ןסינ חכ)יחרזמה לש תיצראה הדיעוב

 .מ! .א :אקארקב יחרזמה יריצ ופתתשה השראווב הסנכתנש

 הדיעוה תואישנל .ךייר .יו רתלא .מ ,רנזרד .י ,ץיבורוה
 תדמתמה הדעולו ,ץיבורוה ברה אקארק גיצנ םג רחבנ
 יחרזמה לש יזכרמה דעוה ירבח םע .רנזרדו ךייר —

 .אקארקמ ץיבורוה ברה םג הנמינ

 ןויד םשל ,אקארקב סוניכ םייקתנ ט״ערת רייאב ג״יב
 .תיברעמה היצילגב יחרזמה תורדתסה קוזיחל םיכרדב

 ־יר ,בוניד ,קסרובשפ ,באלסורי ,אקארקמ םיריצ ופתתשה
 ר״דה האריה רתיה ןיב .דועו ץילרוג ׳קונאס ,בונאמ
 ¬יעה ודיקפת לע דמעו יחרזמה תוהמ לע שוברדפ ןועמש

 ¬מע" םשב ןחלופ ןימל התשענש תוצרא־םעב םחלהל ירק

 ¬דה תודהיה דצמ המחלמל ארק אוה ."םזישידיא״ו "תוימ

 ¬סהב ךרוצה לע רבידו ,תירבעה תוברתה תביזע דגנ תית

 יפל רחב סוניכה .םיימואל םידרח םיריעצ לש תורדת
 םשל םירבח העבש ןב ןיכמ־דעוב הבלוב ר״דה תעצה
 ברה :ורחבנ דעול .הדיעול דע תורדתסהה יניינע לוהינ
 — רדנלוה .לו שוברדפ ןועמש ,ר״וי — ץיבורוה השמ

 ירבח — ץייווכוב ,הבלוב ר״ד ׳רטלא ,רנזרד ,םיריכזמ
 ־יעצ ׳םוניכל םג יחרזמה תדיעו ימיב אורקל טלחוה .דעוה

 .יחרזמ־יר
 םעפמ ןימזהל יחרזמה ישאר וטילחה הלועפה תרגסמב

 ¬חא תומוקממ יחרזמה לש םיעדונ םיפיטמו םינבר םעפל

 ברה היה םיצרמל ןושאר ."וריעב איבנ ןיא" םושמ םיר
 עדיש ,ץיוצמ הצרמו לודג םכח־דימלת ,טרופופר .י .י
 יחרזמה לש ךוותה ידומעמ היה אוה .ויעמוש תא םיסקהל

 ינוקה ןילופ יבחרב תואמל םיפינס םיקה וידי ומבו ןילופב
 ירעב עסמ ךרע אקארקב יחרזמה תנמזה יפל .תיאסרג
 ־דמ־יתבבו תויסנכ־יתבב םימואנ אשנו תיברעמה היצילג
 לודג ךא .יחרזמל תודוגא ודסונ ואוב םוקמ לכבו■ תושר
 תוצרהל ןמזוה אל ןכלו ,םיאנקה ינפמ ששחה דוע היה
 ביל־הדוהי יבר ןואגה ברה ןמזוה ומוקמבו ,המצע אקארקב
 שרד ט״ערת זומתב ז״יב .בושאטס לש ר״ומדאה טרבורג
 ינפב שילקעי ׳ר קיזייא ׳ר לש לודגה ס״נכהיבב ברה
 תפיסא המייקתה ,זומתב ח״יב תרחמל .דואמ לודג להק

 .הימכחו■ ריעה ידבכנמ םיחרוא תופתתשהב יחרזמה ירבח

 ,ותדובע תינכתו יחרזמה תדועת לע םהינפל הצריה ברה

 ־רהו ונוקיתב ךרוצה תאו לארשיב ךוניחה בצמ תא ראית
 ־ךרדו הרותל רפס־יתבו םירדחב רוסחמה תא ושיגדהב ׳ותמ
 רחא .תוינוליח תועידיו תויונמוא םג ודמלי םהבש ,ץרא
 ¬זמה בצמ תמרהל הברה ליעוה ורוקיב ,י״א בושי לע רביד

 ־ב םואנל טרופופר ברה ןמזוה ןכמ רחאל קר .ריעב יחר
 .אקארק

 היה אל יחרזמה ןויערל תידרחה תודהיה לש שוביכה
 ןינבל עירפהל הלחה "לארשי־תדוגא״ש ירחא דוחיבו ,לק
 ךישמהל טילחה השראווב יחרזמה זכרמ םלואו .ץראה
 וימאונ יבוט תא .ריחמ לכב יאקארקה רצבמה שוביכב
 יתב■ תומלואו תסנכה יתבב ועיפוה םה ,םשל חלש ויצרמו
 םע חוכיוול תאצל וזיעה ףאו ,תובורק םיתעל שרדמה
 תעפשה תא ןייצל שי דוחיב .םיבר תב רעשב םידגנתמה■
 יחרזמה יגיהנממ ,הנפילמ טורב לאומש ברה לש ורוקיב

 םסרפתנ הנפילמ ברה לש ורוקיב .ב״פרת זומתב ,ןילופב
 תבוטל הליהקה םלואב ומואנו םידרחה תורדש לכ ןיב
 תורעוס םיפכ תואיחמב םימעפ הברה קספנ "דוסיה ןרק"
 ¬גה ד״מה׳יבב ברה שרד םירהצה ירחא תבשב .תוכשוממו

 םיפלא תשולשמ הלעמל לש דמעמב "הנומא ינב" לוד
 ינבמ םג םיחכונה לכ לע ריבכ םשור התשע ותשרד •שיא
 םרט הזכ םואנ יכ ונייצ אקארק ינותיע .תורחא תוגלפמ

 .םלוא ותוא ילתכ ןיב עמשנ

 החמש ר״דהו ןיטשברפ .ה .י ןילופב יחרזמה אישנ■
 א״פרתב ורקיב■ ,ינלופה םייסה יריצ םהינש ,ןמדלפ םינוב
 התלהנהש ,אקארקב הליהקה השבכנ■ א״פרת ןויסב .ריעב
 הצעומ המקוהו ,םינויצה ידיב ׳םיללובתממ תבכרומ התיה
 לש הנושארה הבישיב .תוידוהיה תוגלפמה■ לכ תופתתשהב
 ¬ושירדו םהיתולאשמ תא תוגלפמה יגיצנ ועיבה הצעומה

 ץיצ ילעופ יריצ :ונושלב דחא לכ הליהקה ןוטלשמ םהית
 רבעו תירבעב חתפ םינויצה ריצ ,שידיאב — םיאנקהו
 תושירד .תירבע וירבד לכ רביד יחרזמה ריצו ,תינלופל
 תוריחב תכירעו יחכונה להקה ןוטלש לוטיב :ויה יחרזמה
 ־ואל הימונוטוא תגשהל הלועפ ;תויסחיו תויללכ ,תושדח
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 ידלי לכל יתד ךונח ;תד ינינע לע הנגה ;תידוהי תימ
 לכב הכימת !הליהקה לש יללכ ת״ת ;םייללכה רפסה יתב
 תדה תרימש לע חוקיפ ;םיימואל םייתדה רפסה יתב
 ;םהב םיקסעומ םידוהיהש ,הלשממה תודסומ. ראשבו אבצב

 ,םינברל תואמצע ןתמ ;תירבע תוברת יניינעב הכימת

 םירגהמב הכימת ;הדעה ישאר תעדב םייולת ויהי אלש
 םע עגמ ;הה יפלכ םידוהיה יניינע לע הנגה ;םיצולחו
 ;תיללכ תורדתסהו תפתושמ ,הדובע רבדב תורחא תוליהק

 .רעונל יאלקחו יעוצקמ ךוניח

 תבט טי־זט) ןילופב יחרזמה לש תישילשה הדיעוב
 ,אקארקמ םיריצ ופתתשה השראווב המייקתהש (ב״פרת

 ךייר לאקזחיו רתלא השמ ורחבנ העונתה לש יזכרמה דעולו
 רדא) ןילופב יחרזמה לש תיעיברה תיצראה הדיעוב .(ןגס)
 .רנזרדו טגאב לאקזחי תיצראה הצעומל ורחבנ (ה״פרת

 ¬ועה הדיעולו ד״יה ינויצה סרגנוקל חלש אקארקב יחרזמה

 ןועמש ,ץייוכויב בקעי ,רתלא השמ תא יחרזמה לש תימל
 ,רנזרד לאומש ,טנאב ׳לאקזחי ,רגנימיוב באז ,רגנימיוב

 .ףייטש ףסויו סוקרמ והילא ,ץיבורוה םירפא

 םהיניב ,םישדח תוחוכ יחרזמל ופסוותנ ןמזה תצורמב
 ם״היב להנמ ,ד״יה רגולק םלושמ ברה תא ריכזהל שי
 לש התומד יבצעממו ינחורה ךירדמה היהש ,ינומכחת
 ¬יצה םייחב בושח םרוג השענ אקארקב יחרזמה! .העונתה

 ¬ימ "יגומכחת" היסנמיגהו ס״היב .ריעב םיינויצהו םיירוב

 רפס יתבל תפומו המגוד תויהל ךפה יחרזמה לש ודוס
 ההובגה ותמרב ןייטצה דסומה .היצילגב תנובתמ התואמ
 ם״היב .ריעבש םיגוחה לכמ םידלי וכנחתנ וילתכ ןיבו
 תיללכו תינרות הלכשה לעב דימלת לש שדח סופיט םיקה
 "יתדה רמושה" לש ןיערגה תא וויה םיכינחה בור .הבחר

 תובושח תודמע םויה םיספות ויכינחמ הברהו (אביקע ינב)
 -דה העונתבו ל״הצב ,לארשי תנידמ לש םיירוביצה םייחב

 .תימואל־תית

 קר אל שמיש הפוק בוחרב יחרזמה לש תסנכה תיב
 העונתה ירבח וסנכתה ובש ,ןודעומ םג אלא הליפת תייב
 לש םתוריסמל תודות .לבא וא החמש ,דעומו גח ימיב
 ¬חה לכ וויה ץריבג לאקזחיו רתלא השמ ׳ר דעוה ירבח

 ונמדזנש םיחרואה לכו ,תחא הלודג החפשמ ןיעמ םירב
 ברה ,ןמשיפ־ןומימ ןהכה׳ .ל .י ברה ומיכ ,העונתה תוחילשב
 הררשש הוחאה חור תא חבשל ונייצ םירחאו טורב לאומש

 .םירבחה ןיב

 דע התוהש ,תידוהיה הליהקה תאיחתל לעפ יחרזמה
 ¬וחר םינקסע י״ע תגצוימ ,הנושארה םלועה תמחלמ םות
 חכ יאב .ריעב ידוהיה ץובקה לש היחתה תופיאשמ םיק

 תמחלמ םוח ירחא ןושארה רוזחמב. הליהקה דעוב יחרזמה
 .שו ׳רנזרד ףסוי ׳הבלוב דוד ר״ד ויה הנושארה םלועה
 ,רגולק םלושמ ברה — ןכמ רחאלש םירוזחמבו ,רפמל

 .רתלא השמו ץייוכוב בקעי ,סוקרמ א ר״דה ,רטסב המלש

 הליהק ןוגראל תוינויצה תועיסה יגיצנ םע דחי ומחל םה
 ¬זמה .אבס לארשי לע חורב ימואלו יטרקומד ןויבצ תלעב

 תוימואלה תונרקב הליהקה תופתתשהל הברה רזע יחר
 .הצרא תולעל ודמעש םיצולחל הרזע ןתמב םגו

 תפוקתב .טעמ אל יחרזמה לעפ ילאיצוסה חטשב םג
 הכאלמה ילעב ברקמ םיבחר םיגוחשכ ,ילכלכה רבשמה
 1925 תנשב אקארקב דסונ ,וששורתה םיריעזה םירחוסהו
 ודעס ונחלוש• לעש ,"םחל תיב" יראלופופה דעסה דסומ
 ,ןהיתבל תוחוראה. תא ולביק ןבורב רשא ,תוחפשמ תואמ

 .תוחפשמ ףלאמ הלעמל דעס ולביק םיגחה ינפלו

 םקוה םיריעז םירחוסו הכאלמ ילעב לש םסוסיב םשל
 רונש ןרהא לש ותלהנהב הולמ תפוק קנב יחרזמה ידי לע
 ¬ועפ תא םג ריכזהל שי .רגנימיוב ףלוו םייחל לדבייו ,ל״ז

 לש יללכ ריכזמ שמישש ,ןירפלה ילתפנ ברה לש ותל
 ןסכאל התכז אקארק ריעה .תיברעמה היצילגב העונתה■
 םינש ריעב ראשנ ןדהש ,יחרזמה לש תוימלוע תודיעו יתש

 םחנמב המייקתנש ,יחרזמה לש תימלועה הדיעוה .תובר
 םייגולואידיאה תודוסיה תקמעהב םג הנייטצה ׳ג״צרת בא

 .ותוחתפתהל הבושח המורת המרתו יחרזמה לש
 ¬תהו ה״צרת בא־םחנמב הירחא האבש •תימלועה הדיעוה

 ¬יחו רבשמ לש םימיב הסנכתנ ,אקארקב איה ףא המייק

 הלא ןיבל חרזמה תוצראב העונתה ינוגרא ןיב תועד יקול
 הדיעוב םייניצר םיקוליח ולגתנ תמאבו •ברעמה. תוצראבש
 ¬ויצ תורדתסה דוסי לש תוינוציק תוינמי תועד ועמשנ .וז

 תינויצה תורדתסהל הסינכ ידכ דע ףא ,תדרפנ תיתד תינ
 י״אב תדה לוליח לע■ תורירמ ךיתמ אב הז לכ .השדחה
 .תינויצה העונתה דצמ תויתדה תושירדל לוזלזה סחיו

 דוע סנכהל אל ושרד םהו תונלבסה העקפ רפכ םיבר לצא
 הדיעוה החילצה רבד לש ופוסב ךא .תינויצה הביטוקסבאל
 טורב .ש ברה ירבדכ םידדצה ןיב תודחאו םולש ןיכשהל
 ¬זמה אצי םיימינפה םידוגינה לכ תורמל" :הליענה םואנב!

 ."תאזה הדיעוה ןמ םלש יחר

 היצילגב הדובעו־הרותו יחרזמה תעונת■ לש הדוחיא זאמ
 הנתינ ,תחא הביטחל תיאסרגנוקה ןילופו היזלש ,תיברעמה
 האבש דע ׳התוחתפתה, תויורשפא וברתנו התדובעל הפונת

 .תירזכא דיב לכה הטטומו האושה

 אקארקב "יחדזמ יריעצ" תעונת .ד

 היצילגב יחרזמה לש תישארב יקרפב, םיפדפדמ ונאשכ
 ¬ורוש ןיב רעונה ןורסחב ושיגרה וידסימש ,םיאצומ ונא

 ךא .יחרזמה דיל םיריעצ ןוגרא דסיל םתעד ונתנו ,וית
 אקארקב דוחיב ,השעמל הפיאשה ןיב קחרמה היה בר

 .ריעב יחרזמה■ תמקהב םג הרגיפש

 ררוגתה (ב קרפב האר) ןיטאינסמ רגילז ףסוי ר״דה
 דוחיב .ריעב הבר .דתיה ותעפשהו אקארקב םיימעפ
 ףא לע ךא ,תויפוריאל ףאשש ידרחה רעונה ונממ םשרתה
 ¬יעצה ןוגראב קוסעל הטנ אל ,יחרזמה תבחרהל ויתולועפ
 ¬זמה ידסימ ינושארמ (1910־1846) טכהגדאפ עשוהי .םיר

 תונויצה ןעמל ותדובעב דאמ ליעפ היהש ,היצילגב יחר
 ־ולעב הנפ ,לזאבב ןושארה ינויצה סרגנוקה ימימ תיתדה
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 ¬מל ץוחמש םיריעצל רקיעב "לאערזי" םשב איצוהש םיב

 ¬מב םייתימא םינויצ ,םתא םינויצ יכ" תעדל םררועו: הנח

 םכמעל םכתבהא לדוג תא אנ וריכה .הלמה ןבומ! אול
 ,רוד רודמ ןורושי תמדא ׳ונתמדאל המוצעה םכתקושתו

 .םינוויצ םשה שדחתנ םרט דוע םתייה םינויצ יכ ועדתו•

 רשא םינבה ,הלאה םיריעצה רשא דועב ,םתייה םידוהי
 וא םיתפרצ ׳םיזנכשא יכ םשפנל ורמא ,ונילובגל ובש
 לכבו םבל לכב ולא םיריעצ ובש התע םאו .המה םיטירב
 םינבכ ,םלבקל ונילע ,םזיה ונומכ םידוהי תויהל םשפנ

 ."הב וכלי ךרדה תא םתורוהלו םהיבא תיבל םיבשה

 גרובשרפב המייקתהש ,יחרזמה לש הנושארה הדיעוב
 ינוגרא־ינונקתה דוסיה תא חינהל הדעונו ד״סרח ץיקב
 קר .םיריעצה לע ירמגל רבוד אל ,יחרזמה תורדתסהל
 ג״ערת רמועב ג״לב המייקתהש ,היצילגב יחרזמה תדיעוב

 ¬ופתתשהבו לשימשפמ שיקלמש הילדג ברה: לש ותושארב

 ,גרובמהב יחרזמה זכרמ• םשב ןילרב ריאמ ברה לש ות

 רעונ־תדוגא דוסי לע דחוימ ףיעס םג םויה רדס לע דמע
 די לע םיקהל הדיעוה• הטילחה ןכאו ."יחרזמ יצולח" םשב.
 הילאש ,"יחרזמ יצולח" לש הדוגא יחרזמה לש ףינס לכ
 הצר רעונה ןוגרא תמקהב .30 ליג דע קר םירבח ולבקתי
 ¬וסמ םינקסע םתושעלו 30־15 ליגב םיריעצ ךנחל יחרזמה

 יפכ "יחרזמה יצולח" הדוגאה ירקיע הלאו! .םיליעפו םיר
 :איהה הדיעוב ולבקתנש

 השודקה ונתרות דוסי לע תוימואל תעד תוברה ןעמל"
 לגד תחת לא לארשי ינב יריעצ םידחאתמ היתווצמו
 ¬תה יפ לע "יחרזמ יצולח" םשב תחא הדוגאל "יחרזמ",ד

 :הלאה תונק
 הרשע־שמח ינב םיריעצ םילבקתמ "יחרזמ יצולח״ל (א
 ¬הו הרותה■ ך־יד יפ לע םיגהנתמה• הנש םישלש דע הנש

 .הווצמ
 ¬וטל דובעל בייחתמ "יחרזמה יצולח" לש רבח לכ (ב

 וחוכ יפל ,תועובקה היתונקת י״פע "יחרזמ" תגלפמ תב
 .ותלוכיו

 דגאתהל הבוחה תלטומ "יחרזמה יצולח" ירבח לע (ג
 םיליעומה םירפסה תא דמללו■ דומלל ליבשב רבחתהלו
 לע ימואלה חורה קוזיחל םימרוגהו ,ריתוצמו ק״הות תעדל
 "הז עוצקמב תורפסהו םירפסה תא ץיפהל ןכו הרותה דוסי
 דעוהו גרובמהב "יחרזמ״ה זכרמ ןיב םיבתבמ תפילח)

 .(ינויצ ןויכרא ,ינויצה לעופה
 היצילגב ורוקיב לע ןילרב ברה רסמש ןובשחו ןידב■
 יחרזמה בצמ תא ןייצ גרובמהב יחרזמה זכרמ תבישיב
 בקע ידוהי לכ (היצילגב) ןאכ" :ןושלה הזב היצילגב
 הנבהו יח ימואל שגר לעב םידוהי אלה םע המחלמה
 לע ןאכ עיפשהל רשפא .לארשי ץראב תישעמ הדובעל
 ¬לשמ םא ,רעונה תא שוכרל לק דוחיב .םיריעצו םירגובמ

 םירבד םג דומלת ירבד ךותל םימואנבו תואצרהב םיב
 ,12.5.1913 םוימ זכרמה תבישי לש לוקוטורפ) ״םיינרדומ

 .(ינויצ ןויכרא

 רשקב ,רשק יטילופ בצמ היצילגב זא ררתשנ םייתניב
 ¬רל הלועפה לע השקיה הזו תוימואל־ןיבה תויושחרתהל

 לע יתלומעת עסמ ךרע ןילרב ברה .יחרזמל■ םירבח תשיכ
 ¬ויח תואצותל האיבה ותלומעתו ג״ערת ץיקב היצילג ינפ

 ורחבנ ינויצה סרגנוקל תוריחבב .תונוש תוניחבמ תויב
 ¬שהש םיריצה• 82 ןיבו ,םיריצ השמח היצילגב יחרזמהמ

 ¬נוקה ינפל הסנכתנ רשא ,תימלועה יחרזמה תדיעוב ופתת

 הבלוב דוד ר״דה םהב ,היצילגמ םיגיצנ 18 ויה ,סרג
 ןוגרא זא םייקתה רבכ ריעב .אקארקמ ץיבורוה .י .מו
 יצולח" ןיינע עצוב אל תונוש תובס בקע ךא ,יחרזמ
 תנשב הנושארה םלועה תמחלמ הצרפ םייתניבו ,"יחרזמ
 הלועפה םג ומכ ירמגל הקספוה יחרזמה תלועפו• ,ד״ערת

 .הלוכ תינויצה

 יחרזמ יריעצ

 ¬יעצ לש הנושארה דוסיה תפיסא הארקנ יחרזמה תמזיב

 שוברדפ .ש ר״ד לש ותופתתשהב ח״ערת תנשב יחרזמ■ יר
 תא היניע דגנל הדימעהש ,העונתה דוסי לע זרכוה הבו•
 לש רוד תמקהל ןושאר יאנתכ יתדה רעונה לש וכוניח
 טנאב לאקזחי ׳חה ויה םידסיימה■ ןיב .םימישגמו םיכישממ
 ,(ריעה לע רוצמה תעב ח״שת תנשב םילשוריב רטפנ) ל״ז
 ־ןייטשנבל םייח ,רגנימואב באז ח״לביו ד״יה רגזרד עשוהי

 םנודעומ .ךייר לאקזחיו ןיילק .א ,(א״ת תייריע שאר) ןונבל
 ־תיב׳ עודיה ינויצה• ס״נבהיבב היה• הלא םיריעצ לש
 יתוברת זכרמל ךפה אוהו הבודוימ בוחרב לארשי
 תובישיו שרדמ יתב ישבוח םיריעצ וביבס זכירש ,ינויצ
 ןויצ־ןב ׳ר םהיניב ,םידוהיה םיליכשמה יגוחמ םידהוא םגו
 וויה מ״יעצ .םירחאו רזאל .מ .ש ׳יקסבוקלו .ש ,טרופפר
 ןויצל .תידוהיה הליהקה ליש םיירוביצה םייחב בושח םרוג
 תוערפה ימיב ,מ״יעצ ירבח לש םתופתתשה היואר דחוימ•
 ידוהי שוכרו םייח לע הנגהב ,ןילופ תנידמ םוק םעש

 .(יניסקודוטרוא ייצילימ ןויגל) .ואי.מ:.ל תרגסמב

 יחרזמה ץולחה

 תפוקתב דוע הצרא ולע יחרזמה לש םיצולחה ינושאר
 ד״פרת תנש יהלשב הילעה תורבגתה םע .תישילשה תילעה•
 לע יתד רעונ ינומה וקפדתה (תישימחה הילעה תלחתהו)
 לש תרגסמה תא דסייל ךרוצה הלגתנ זאו ,העונתה■: ירעש
 לש דוסיה תדיעו הסנכתה ה״פרת תנשב .יחרזמה ץולחה•
 ,טנאב לאקזחי :זכרמה ירבח ורחבנ הבש ,יחרזמה ץולחה

 ברה ,רגנימואב באז ח״לביו ל״ז לפמיטס יבצ ׳ץבוק והילא
 .וללה םירוטה בתוכו רלהמ רתלא ,ןירפלה .נ

 לטנ ,ןירפלה .נ ברה• יחרזמה ריכזמ לש ותרזעב ,זכרמה
 םיצולח תואמ •הרשכה ילעפמ ןגראל דיקפתה תא ומצע לע
 יתבבו תשורח יתבב ,תויאלקח תווחב י״אל היילעל וננוכתה
 ד״פרת תנשב המקוה ,אקארק לש רברפ ׳בושלפב .הכאלמ
 תומוקמ ודסונ ןמזה תצורמבו הנושארה תיאלקחה הווחה
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 ¬רפב םגו קונאס ׳הבמוב ,וקסליב ומכ "רדשה ירעב הרשכה

 ¬כהה לעפמ .הרשכה■ תודוקנ 20־ל בורק ומק אקארק ירב
 .מ״החה לש העונתה לכ תלחנל ויהש ,םיכרע רצי הרש
 ¬גהל ,םייפכ למעל םירבחה ולגתסה הרשכהב הדובע י״ע

 תלעב הרבח תמקהלו ,הדובעו הרות ןויער לש תימצע המש
 .קדצו ןויוש לע םסובמ רטשמ

 אקארקב "יחרמה ץולחה" חתיפ הרשכהה םע דבב דב
 םייחה יחטש לכב הפקתשהש ,תפעוסמ תיתוברת הדובע

 לע מ״החה לש םינודעומה .תידוהיה אקארקב םייתוברתה
 רחואמ רתוי בלשבו ,הפוק בוחרב "ינומכחת" ם״היב די
 ןנוכתה ןהב רשא ,תוברת תוניפ וויה ,הקסבולטיד בוחרב
 ,ך״נת ׳ת״פג דומיל י״ע הדובעו הרות ייחל יצולחה■ רעונה

 םינוש םיאשונ לע תואצרהל .ץראה תעידיו תירבעה ןושלה
 ,דתיה מ״החה די לע .םימרזה לכמ ינויצ רעונ ינומה ורהנ

 הקהל ןכו רברפש ךורב לש וחוצינב "רימזה" תלהקמ תמייק
 -יצימו םייכנת תוזחמ התמב לע הגיצהש ,"ונלהא" תיתמרד

 ימי ויה תחכשנ יתלב היווח .םירבעה םירפוסה יבוט תור
 התמה אקארקב תבכרה תנחת .םירבח לש םתיילע ברע
 תובהלתהה .בחרמל הדהדה םיצולח תריש ,םיוולמ תואממ
 הצרעהב וויל רשא ,הנחתה תבחרב םינלופה תא םג הכשמ

 .ויתובא ץראל הלועה ידוהיה רעונה תא תרתסנ
 הילעה ןויער ,םויל םוימ לדג הילעל םידמעומה רפסמ
 הרשכהה תודוקנב וכיח םיצולחה .רוביצה תורדש לכל רדח
 םועז קלח קר .לבגומ היה תונוישרה רפסמ .םתיילע רותל
 ¬ומהה הילעה םות םע ו״פרת תנשב .הילע ןוישר לבקל הכז

 הזו רתוי דוע הילעה תונוישר ומצמטצנ ,תישימחה תינ
 מ״החה לש זכרמה .יצולחה הנחמב שואיו ןואכד הרשיה
 דודיע תורושב .םירבחה לש םחור תא דדועל םיצמאמ השע
 ןמזמ הינלופב ורקיבש לארשי ץראמ תוחלשמה ירבח ואיבה
 אריפש והיעשי ברה לש ורוקיב תא ןייצל שי דחוימב .ןמזל
 תודיסחהו תויצולחה רשא ,ר׳׳ומדאהו ץולחה רבחה ל״ז

 יפינסב רידחה ץראה!ירישבו תידיסח תובהלתהב .וב וגזמתה
 ¬חה חורה קוזיחל .יצולחה■ ילארשי־יצראה יווהה תא הלוגה

 והיעשי ח״לביו ל״ז יקסבוטרוקס .צ ׳חח םג ושע תיצול
 רשא ,יאגרש .ז .ש ׳חה לש ורוקיב רוכז ןכ .ןייטשנרב
 הילעב לפש תונש ירחא .ו״פרת תנשב העונתה ריכזמ שמיש
 הרבגתה הז םעו רפתשה י״אב בצמה■ .תואג ימו ועיגה
 רעונה .םישדח הרשכה ילעפמ■ ודסונ התושדחתה םע .הילעה
 גוח תא ריכזהל יואר .מ״החה תורושל שדחמ רהנ יתדה
 ביצה רשא ,יתגלפמ יתלב ןוגרא ,"דומיל יקיזחמ,"
 ,הכאלמ ילעב תוילוש ןיב תעדו הרות ץיפהל הרטמ ול

 ׳ר ינחורה םגיהנמ .םיריעצ םילעופו רחסמ יתב ידיקפ■
 ¬שי תדוגא יגוחמ הכימתו הארשה לביק ,לפטפיריש םהרבא

 תצורמב .תימואלה העונתהמ רעונה תא קיחרהל הסינו לאר
 ירעשל "דומיל יקיזחמ" ירבח תא תואיצמה האיבה ןמזה
 חורב םייקתהל ןיאש ,העד ללכל ועיגהש ירתא ,מ״החה
 ולע ,הרשכה ורבעש ירחא .אדירג דומיל לש תיאליטרעה
 .לארשיב יחרזמה לעופה תעונתב םיליעפ םהמו הצרא םבור

 הירורב

 השמיש יחרזמה רעוגה תעונתל תונבה ףוריצ תיעב
 יריעצ וריכה םא .מ״החהו יחרזמה תודיעוב חוכיול אשונ
 ,העונתל תונבה לש ןפוריצ תובישחב מ״החהו יחרזמה
 ,החנה ךותמ *אציו תוקיפסו תוששח יחרזמה ירבח ועיבה

 רחאל קר הרתפנ היעבה ."המינפ ךלמ תב הדובכ" יכ
 ןיא יכ "־וחיכוה תואיצמה .הרשכה■ תודוקנ לש ןתמקה
 ־הרבחה לש התרזע ילב הרשכה תדוקנ וא קשמ■ תונבל
 תעונת לש ןושארה ףינסה דסונ ה״פרת תנשב .הצולחה
 רצק ןמז ךשמב הביבס הזכיר רשא ,"הירורב" תורבחה

 ¬מלו הרשכהה תודוקנל וכלה ןהמ תובר .תורבח תואמ
 םע דחא םכש ודמע ,םיאתמ עוצקמ דומלל ידכב ,םיקש
 לכב םג ופתתשה ןה .הרשכהה ילבח לכב וסנתנו ןהירבח
 .הלכשהה■ תשיכרו תירבעה ןושלה דומילב ,תוברתה ילעפמ

 ־ץכ הכרב הרבחה■ תא ריכזהל שי הירורב תודסימ ןיב
 .התיילע םוי דע אקארקב ףינסה שארב הדמע רשא ,ןמרה

 יתדה רמוש.ד

 ¬ושה לש וכרד תישארב םילושכמהו םיטבלה■ ויה םיבר

 םירוהה .רגבתמהו ךרה רעונה לש ונוגרא אוה ,יתדה רמ
 תעונתב םהינב לש םתופתתשה תא הפי ןיעב ואר אל
 ¬ייתשהב םידומילל יניצר לושכמ ואר םירומה םג ,רעונ
 קר ׳יטילופ עקר לע רעונ ןוגראל םידימלתה לש םתוכ
 ,יחרזמ יריעצ יגוחב דחוימבו ,יחרזמה ירבח ןיבמ םידיחי

 .דמגמ תלעב תיתד רעונ תעונת לש התובישחב תיכה
 רמושה תעונת הדסונ הלא לש םתמזיל תודותו תיפוצ
 הליעפהו תססותה הביטחל וז התשענ ןמזה תצורמב■ .יתדה

 .יחרזמה תעונתב רתויב

 ¬זמה לעופהו■ יחרזמ־יריעצ לש תרגובמה■ העונתה יגוחב

 העונתל רודזורפ קר "יתדה רמושה״ב תוארל וצר■ יחר
 קר ואר■ יחרזמ יריעצו רמושה ןיב לדבהה תא .תרגובמה
 ¬על ךירצ אוה ,הנש 18 רמושל ואלמשכ ךכ םושמ .ליגב:

 םיבר ובשח ןכ אל .יחרזמ יריעצל יטמוטוא ןפואב רוב
 םירוענהש ,העונתל וכפהל וצרש ,יתדה רמושה יכירדממ■
 השיג יפל .תוהמ םג אלא ליג לש הלאש קר הלצא םניא
 תרגסמב תדחוימה וכרדב ךישמהל יתדה■ רמושה דעונ וז
 קלחכ וב ריכהל השירדה האב ןכלו .הדובעו־הרות תעונת
 ¬ראה הדובעו־הרות תעונתב ינאגרוא הז םע דחיו יאמצע

 .תימלועהו תיצ

 רמוש — םעפ רמוש״ :המסיסה הקרזנ ומויק תישארב
 .רתוי הקומע תועמשמ וז המסיס הלבק הנש ידמו ."םלועל

 "תסנכה" לש תדחוימה התמשנ תיצמת התיה וז — המשגה

 התיה הדובעו הרות .הרוצו תומד הל הנתנש ,תירמושה
 .יחרזמ יריעצו רמושה תא הדחיאש ,תפתושמה הרטמה

 ¬ורק תורטמב וליאו .תוקוחר תורטמב רקיעב היה דוחיאה■
 ¬צע קיפאב "תסנכה" הכלה ,השעמל ךרדה תעיבקב ,תוב

 .הלשמ יאמ
 ־המ ללוחל דיקפתה תא הילע החקל תירמושה תסנכה
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 םייוסיס הל ןיאש הלוגב דורמל .יתדה רעונב תידוסי הכפ
 בצייתהל תנמ לע הצרא הילעל רמושה תא ךנחלו דיתעל
 ידכ .תדבועה תיתדה תובשייתהה לש תונושארה תורושב
 ¬נטניא תיכוניח הלועפ להנל ךרוצ היה וז הכפהמו ללוחל

 ¬צה שפנב וררועיש תודחוימ ךוניח יכרדב טוקנלו תיביס

 ,ירמושה ךירדמה ,ירמושה ןקה .ידוסי םיכרע יוניש ריע
 ¬צעה םייחה ,תיפוצה הטישה ,תיכוניח הדיחיכ הצובקה

 תבהא .יכוניחה רטשמל תרגסמה תא וויה הלא לכ ,םייאמ
 יא ,יפואה! לושיח ,רדס ,תעמשמ ,עבטל הברק ,שפוחה
 הלא לכ לעו ,הדובעל ךוניח ,תונכסו םיישק ינפמ תעיתר
 ¬וכתה ויה הלא — י״אלו לארשי ישדק לכל תטהול הבהא

 .ךינחה בלב שירשהל הצר ירמושה רטשמהש תונ

 יתדה רמושה לש דוסיה תדיעו הסנכתה ח־״פרת תנשב
 ¬עמ הז היה העונתב םישישקה םירבחה ליבשב .אקארקב

 םימישגמ לש שדח רוד םהינפל םתוארב ,חכשנ יתלב דמ
 יתרבח יווה םישפחמו תוריסמו תובהלתה, םיאלמ ,םיריעצ
 ־ראטמ רגנוא רזעילא ורחבנ הדיעוה תואישנל .םהלשמ
 יכינח ,ץרוק .ל .מ,ו רטסב לארשי ,עודי ר״ומדא ןב ,בונ
 תויעב ודמע םינוידה זכרמב .אקארקב תירבעה היסנמיגה
 םייח תארקל תוננוכתה ,תימצע המשגה ,יכוניחה ןוויכה
 לש הנוילעה הגהנהה הרחבנ הדיעוב .י״אל הילעו םייצוביק
 ¬שה וסנכנ הכותל רשא ,תיברעמה היצילגב!יתדה רמושה

 הידסיימ ןיב .ןמנייש סחנפו ץיבורוה ףסוי ,ל״נה השל
 רלרט־לאינרק םולש היה העונתה לש התומד יבצעמו
 יואר דחוימ ןויצל .ןויצע רפכ לע הנגהב לפנ רשא ,ד״יה
 ¬דמה היהש ,בוכירדנא לש הבר ,ד״יה רודגיבא דוד ברה

 ¬יסמבו םוחב רעונה ןעמל לעפו העונתה לש ינחורה! ךיר

 .תישעמ הדמעל םירוענ תובהלתהב השגנ הגהנהה .תור

 ידיל אבש ׳המשגהה יכרד לע רוריבה ךשמנ םייתנ־׳ב
 ןוושח) אשרווב יתדה רמושה לש תישילשה היסנכב םוכיס
 הטלחהה .המשגה גשומל םכסומ שוריפ ןתינ םש .<ז״צרת
 יתדה ץובקב האור תסנכה" :ראשה ןיב תרמוא הז ןיינעב,

 ןויער תא יתדה רמושה םישגמ וב רשא םוקמה תא י״אב
 לש יכוניחה ןוויכהש םיעבוק וז החנה ךות .הדובעו־הרות
 בייוחמ הנש 18 רמגש רמוש .יתד יצמק אוה תסנכה
 קיספמ המשגהל אצי אלש רמוש .תיצובק הרשכהל תאצל

 יקלח ראשמ דחאל יטמוטוא ןפואב רבועו תסנכל ךייתשהל
 ."העונתה

 ¬כה לש תיכוניחה הכרדל רורב ןוויכ תעיבקל םאתהב

 .תונורחאה םינשב הכותב הרשכהה תלועפ הרבגתה תסנ

 יווהה רשא ,םירמושל תודחוימ הרשכה תוצובק ורצונ
 תאשמ לכו י״אב תוצובקה יווהל בורק היה ןכותב ימינפה
 תוצובקל תופרטצה םשל הצרא הילעה תא זרזל .דתיה ןשפנ

 ¬גב "הלואג" הרשכה תוצובק ודסונ .י״אב יחרזמה לעופה

 "רשע ירת" ,השרו י״ע יקנוליזב "תישאר" ,תיברעמה היציל

 תויהל הכפה בוקבלסב "הידבוע" תיאלקחה חוחה .ץוטמ!ישב
 ־ונה הבכשב םירמוש תואמ .םירמושל בושח הרשכה זכרמ
 ¬ייקה תוצובקה תא םילשהל ,הרשכהל תאצל וננוכתה תרג

 םיצולח תוגולפ הצרא זא ולע .תושדח תוצובק דסיילו תומ
 םדוסימ ,סניפ רפכב "םהרבא" תצובקל ופרטצהו תונושאר
 ופיצ תורחא תוגולפו תיחרזמה היצילגב אביקע ינב לש

 .הילעל
 ¬פס הלועפ חתפל ךרוצה שגרוה םינושארה םידעצה םע

 הב ,אקארקב התשענ הנושארה הלועפה .תיתעונת תיתור
 ¬דה רמושה" םשב תירבעב ןושארה ירמושה ןותעה עיפוה

 הפשב "יתדה רמושה דה" ןותעה םג עיפוה אקארקב ."ית
 ,ךירדמל תונושאר הלועפ תוינכת םג ועיפוה ןאכ .תינלופה

 קיפסה ומויק תונש רשע ךשמב .םיפינסה לכל וחלשנש
 ¬לימש ,בורל תורבוחו םינותע איצוהל ןילופב׳ יתדה רמושה

 בר רזע ושמישו תסנכה לש הכרד רוריבב בושח דיקפת וא
 ןוירנימסה דסונ ןמזה ךשמב .תיכוניחה! ותדובעב ךירדמל
 תעדו הרות תונקל םיחא־םירבח וסנכתה וב םיכירדמל
 הרות לש תישיא המשגהל יתד רעוג ךוניחל םמצע רישכהלו

 .הדובעו
 ץיק תונחמ ודסונ ץיקה תשפוח■ תנועב הנשב הנש ידמ
 ,גראטיבונ ,הנפוקאז ומכ תיררה הביבסב רקיעב הדשה ירעב

 ןוגרא תולועפל הארשה רוקמ ושמיש רשא ,דועו■ הקבולבוג
 .הנשה לכ ךשמב

 םע וישרשמ הזה ראופמה הנחמה רקענ האושה ץורפ םע
 ררוצה דגנ ידוהיה רעונה תרתחמב .לארשי תיב ראש
 םבורו דחי ומחל םש ,יחרזמה רעונה ירבח ופתתשה יצאנה

 .הצרא עיגהלו לצנהל חילצה ריעז קלח קר .ופסינ



 "אביקע" תעונת

 *התישאר .א

 תאמ

 ןייטשנרוא הדוהי ר״ד

 העונתה לש םינושארה םינוגראה דחא התיה "אביקע"
 דמולה רעונה לש ןושארה ינויצה ןוגראהו אקארקב תינויצה

 דסונ םרט ןמז ותואב .אקארקב םיינוכיתה רפס־יתבב
 ¬ממ תודסומ ויה תויסנמיגה לכו אקארקב ירבע רפס־תיב

 .תינלופ .דתיה ןהב דומילה תפשש םייתלש

 םויה רבכ השק .1901 תנשב התלועפ הליחתה ״אביקע״
 יכ רעשל שי !"אביקע" דוסייל םימזויה ויה ימ ,עובקל
 םג שי ךא .בובלב "ןויצ־יריעצ" זכרממ האב הפיחדה

 ויה היליעפו "אביקע" ידסייממ םיבר :ימוקמ ,ינש רוקמ
 לואש ׳ר דבוכמה ליכשמה לש וחקל יעמוש הדוסי ינפל
 ינב לש םדידי היה ןקזה גוצרח .םירפס רסומ ,גוצרה
 הפשב גוח םייק אוה .םנומא תא שוכרל חילצהו רעונה
 ,רקובב שש ־עשב לוח ימ!יב ,תודהיה ידומלל תינמרג

 .דתיה גוצרה לש ותמגמ .בירעמל החנמ ןיב — תבשב

 העומשה הצופנ רשאכ ךא .ליכשמ בר לש סופיט ךנחל
 גוצרה תא דחא דחא וידימלת ובזע — ״אביקע״ דוסי לע
 ¬גבו תרתחמב! הלעפ "אביקע" ."אביקע״ל םירבחכ ומשרנו

 ¬לת ,הלעמו הוצמ־רב ליגמ קר םירבחכ ולבקתנ הז לל

 .היסנמיגה לש (׳ח—׳ד תותכ) תוהובגה תוקלחמה, ידימ

 שרדמה תיב ישבוחמ ,דלא םג ולבקתנ ללכהמ אצוי ןפואב
 ¬חוה תורבח תלבק לע .תורגבה תניחבל וננוכתהש ויאצויו

 .1911/12 תנשב קר טל
 ¬פהמ השעמל םהה םימיב הבשחנ "אביקע״ל תוכייתשה
 !רפסה־תיבב דימלתה לש ודמעמ תא תנכסמה הזעהל ,ינכ

 .תישפנ הכפהמ םג וז ,דתיה םיבר יבגל

 ¬סואה הלשממה לש ילרבילה וקהמ ונהנ אקארק ידוהי

 ־ףא .םהינפל םיחותפ ויה םייתלשממה רפסה־יתבו תירט
 םידוהיה לש םבור וברס 19־,ר האמה ףוס דע ןכ־יפ־לע
 ¬חמ םייתלשממה רפטה-יתבל םהידלי תא חולשל אקארקב

 ורקב 20־,ד האמה תלחתהב םג .הער תוברתל ואציש שש
 "אביקע" לש הדוסי ימיב .תויסנמיגב םיטעמ םידוהי קר

 תויסנמיגה לכבו .םידוהי 4—2־מ רתוי אל התכ לכב ויה
 ־תד־ינב" םידימלת 400־כ .דימלת 200־מ תוחפ הארנכ
 דומיל .1912 תנשב תויאקארק תויסנמיגב ודמל ״,דשמ
 ¬אה תויסנמיגה לש חורה־ךלה לכו ,תבשב הביתכ ,תבשב

 יתרוסמה תיבה יו,דמ םידימלתה תא םיקיחרמ ויה ,הל

 ריעה שוביכ םע 1939 תנשב אקארקב דמשוה ״אביקע״ ןויכרא •

 ינורכז לע רקיעב יכמוסב יתבתכש■ הס יתבתכ .םיצאנה י״ע
 .רכזהל םייוארה םיבר םישעמו םירבח תומש לע יתחספ יאדובו

 וחלש םיילכלכה םייחה ץחל תורמל .יתדה םייחה חרואמו!
 — הנושארה םלועה תמחלמ ץורפ דע — אקארק ידוהי
 המדק תובורק םיתעלו תויסנמיגל םהידלי תא ןוצר־יאב

 .החפשמה ייחב תיניצר הרעס תאזכ הטלחהל
 העפשהל ןותנ היה תויסנמיגב דמולה ידוהיה רעונה
 ךרוצ שיגרה אוה .תיטנמורה תינלופה תורפסה לש הקזח

 קבוח ינאמוה לאידיא הזיא ,םייחב הבגשנ הרטמ וזיאב
 ־יגה האר אל תידוהיה ותביבסב וא תיבב .םלוע תועורז
 ¬רל וארנ םירוה יקסע .ומצעל דיקפת לכ ידוהיה טסיסנמ
 םיקפוא תורסוחמ הליהקה תויעבו םיליפשמו םייוזב םיב
 רקיעב — םויקה תמחלמב אצוה אלש ברה ץרמה .ןינעו
 ול אוצמל חרכומ היה — םידימא יגב םידימלתה ויה
 ץופנש טרופס יקחשמל ישפחה םנמז ושידקהש ויה .אצומ
 ,ןדרוי ר״ד לש קראפב דוחיב (,דרטסלאפ) הלאה םימיב
 תורדשב םימיענב םנמז וליבו םיינולס םידוקיר ודמל
 תשגרהמ ררחתשהל ולכי אל םיבוטו םיבר .תואנה אקארק

 םדובכ םירתש הלועפל םיפוסיכ םהב ויהו ,בלבש תונקירה
 ,תינלופה רורחשה תעונתל ףרטצהל וטנ םה .םהיניעב

 .זכרמה רמאל אל םא ,היזכרמימ דחא ,דתיה אקארקש
 וכשמ ,םנוימד תא וביהלה תוינלופה תויוממוקתהה תודלות
 םוחלל ,השדח תוממוקתהב ףתתשהל וננוכתה םהו םבל תא
 .הינעמ ידימ הנועמה. הינלופ תא ררחשל ידכ ,םירובגכ

 יתש םהיניב םיכלהמ רבכ ואצמ הפוקת התואב! ךא
 לש "היצאפיצנמאוטוא״ה :עזעזל ידכ ןהב היהש תורבוח
 ,תישונאה השיגה .לצרה לש "םידוהיה תנידמ״ו■ רקסניפ

 לכב ידוהיה םעה תלד לש שאוימה םבצמ רואית ,המחה
 ¬פתה ,הלצה תלועפ לש םיבחרה םיקפואה ,הלוגה תוצרא
 ואצמ ,הלאה תורבוחב וראותש ,םילודגה םיינידמה םידיק
 םעפ אל ומעט םה םג ירהש ,םיבר לש םהיתובלב דה
 הדש םהל הלגתנ הנהו .םידוהיה תאנש לש המעט תא
 םייסורו םיינמור םירגהמ) ערואמ לכ .םמע ךותב הלועפ
 לש וגודעומב תינמז ונכושו 1903־ב אקארק תא ורבעש
 םידוהיה תרצ לע העידי לכו (1905־ב םימורגופ ,"רחשה"
 ופיסוה (םיינויצה םיסרגנוקב םיחוכיוה) םלועב תרבגתמה
 תא תרשל םנוצר תא וריבגהו השדחה םתנומאל תוינויח■

 .םמע

 הז ? םהה םימיב ״אביקע״ב תונויצה לש הנכת ,דיה המ
 ¬שי םעל ןב ,ימואל ידוהי ינא" :הלש ״ןימאמ ינא״ה חסונ

 טלקמ תמקה י״ע םידוהיה תלאש ןורתפל ףאושה לאר
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 יבמופ קוח לע דסוימה. לארשי־ץראב לארשי םעל חוטב
 הרטמ תגשהל יעצמאכ תינויצה תורדתסהה תא האור ינאו
 רתויה לככ םיבר םיטסיסנמיג איבהל הפאש "אביקע" ."וז
 םע דימתמ חוכיוב: הדמע איה דחא דצמ .וז הרהצה ןתמל
 ¬צוסה העונתל וכייתשהש "היג׳צונדיז" םידימלת ןוגרא

 דצמו םיללובתמה םיגוחה םעו ("דגוב") 2.1׳.5. תיטסילאי
 ¬ציש ןגרואמ■ יתלבה רעונה ןיב הלומעת הלהינ ינש

 ¬וגרא תמקהל הדי תא םג הנתנ "אביקע" ."אביקע״ל ףרט

 ־תיב לש םידימלת ןוגרא — ״הדוהי״ ןוגכ םייממע םינ
 ¬וחב") שרדמה תיב ישבוח ןוגרא ,אקארקב ירחסמה רפסה

 .המודכו םילבס ןוגרא ,(םירפלב) אנכמ ישיר ןוגרא ,("םיר

 ¬יקע" ירבח .הימאונו הינגראמב היה "אביקע" לש החוכ

 התואב ודמעש םיגיהנמה לש םירזועכ םמצע תא ואר "אב
 םייח ר״ד :אקארקב תינויצה תורדתסהה שארב הפוקת
 ,ץישוו לשיפ םירפא ר״דו גיטפהרוו .ש ר״ד ׳ןייטשפליה

 .דיתעב םהיתומוקמ אלמל םידמעומכ

 לאומש אישנה לש ותוישיא הטלב "אביקע" ידסיימ ןיבמ
 ,םרפיצ ,םינגס ינש ודמע ונימ;יל ,(א״תב םויכ יח) רצליפ

 ¬במה תואצרה! עימשמ היה ,ןקיטרואית ,םילכה לא אבחנ

 יראלופופ ןפואב הצרמו תיאליזבה המרגורפה תא תוסס
 ךות םיטסילאיצוסה םיאקיטירואיתה לש םהיתופקשה לע

 תומלתשה יגוח להינ רללמ ףסי ,ינשה .םהל תודגנתה
 .(הרובגה תופוקת) תידוהי הירוטסיה לש

 תופיסאב ,תבשב ,עובשב םעפ רקיעב הלהנתה הדובעה
 ¬ולועפו לצרה לש ויתוינכת לע ובבס תואצרהה .תויללכ

 ,הרבסהה יכרד לע ,רטרא׳צה תא גישהל םייוכיסה לע ,וית

 תידוהיה םתוימואלב תודוהל םיללובתמה תא איבהל ידכ
 היה החמש םויו ל״גה םיאשונה לע רעונל םיזורכ ואצוה
 ונמויל הזכ זורכ סינכהל חילצה רבח רשאכ "אביקע״ב
 םידימלתה דחא לש רפסה יפד ןיב וא ינלופה הרומה לש
 םגו הריקח היסנמיגה תלהנה הלהינ םעפ אל .םיללובתמה
 ךא .םינישלמ י״ע ולגתנש "אביקע" ירבח תא הריהזה
 רתסב םיינלופה םירומה וסחיתה ללכ ךרדב יכ יל הארנ
 ¬זאב וקפתסהו ותוימואלב האגה ידוהיה רעונל דובכב םבל

 ,"הירומ" ןוחריה תצפה ,םילקשה תצפה .תורומח תורה

 ובשחנ ,הכונחבו םירופב דוחיב ,.ל.ק.קל תומורת ףוסיא
 ¬נש תופיסאב עקשוה הבשחמו ץרמ הברה .שדוק־תדובעל

 לש תידדהה הרזעה תורדתסה ,"ץומופומאס" לש תוית
 ־ינב" םיטסיסנמיגה לכ טעמכ) םיינוכית רפ&־יתב ידימלת
 .(וז תורדתסהב םירבח ויה ללכה ןמ אצוי אלל "השמ־תד

 ,אדירג תידדה הרזע לש ןוגרא םנמא היה "ץומופומאס"

 ¬שמה ("הינ׳צונדיז") םיידוהיה םיטסילאיצוסה תא םג ללכו

 המחלמה יכ ׳ושיגרה "אביקע ירבח םגו "דנוב״ל םיכיית
 ¬עתל תנייוצמ תונמדזה איה "ץומופומאס״ב ןוטלש גישהל

 רשא ,רעונ לש םיבחר םיגוח לע העפשהלו תינויער הלומ
 .םייטילופה םימרזה דחאל ףרטצה םרט

 ¬ומל הגאד .הדובע יאלמ ויה עובשח לש לוח ימי םגו

 ןויעל גוח ,תילאודיבידניא הלומעת ׳תבשב• הצרמל ׳ןודע

 המלשל "םידוהיה לש ימואלה םמויק״ב ׳"טאאטשנדוי״ב
 ־ומשחה ףשנ תנכהב ,ריפס ףסוי ר״דל "תונזיצ״ב ,רליש
 ינויצה אתה יכ ׳ךכל םרג הז לכ ׳םימוד םיפשנ וא םיאג

 .ומעל ותוא רשקו רעונה תא ליעפה הזה

 אקארק לש םיידוהיה םייחב "אביקע" לש לודגה הכרע
 ¬נגילטניאה לש היתובשחמ ךלהמ התנש איהש ,הזב היה

 ¬אר םידמעומ ויהש ,םיידוהיה םיטסיסנמיגה .הריעצה היצ

 םעפמש יאדו .םמעל הכרד וברקתה תוללובתהל םינוש
 ¬וצקמו! םייטרפ םייחל וסנכנש םירבחהמ! קלח רשנ םעפל

 תוליעפב ןכמ רחאל וכישמה םיליעפה לש םבור ךא ,םייע
 .תינויצה תורדתסהב וא "רחשה״ב תינויצ תירוביצ

* 

 תונויצה לש תינידמה תוליעפה השלחנ לצרה תומ רחאל■
 דע תיטא תובשיתהב םא תישעמ תונויצל תויטנה ורבגו
 ויתועד חסונב קימעמ ימואל ךוניחב םאו רטרא׳צ תגשהל

 .םעה־דחא לש

 ־קארקה "אביקע״ב יוטיב ידיל םג ואב! הלאה םייונישה
 ¬שה דומיל לש הבוחה השגרוה .יכוניחה וקב הליחת .תיא

 תימורה תורפסל ףסונ יכ ,שרד ידוהיה רעונה .תירבעה הפ
 םע לש ותורפס תא ריכהל תורשפאה ול ןתנית תינוויהו
 ךוניחה תצעומ יכ ,ןימאה אל שיא ךא .ותוברתו ך״נתה

 םיללובתמה םיגוחה .םתעיבתל בויחב הנעת תיתלשממה
 תועיבתל רתויב םיפירחה םידגנתמה ןיב ויה םיידוהיה
 ¬סמה! התדו "אביקע" .(םירחאו ךבנרטש ןואיל ׳םיחפ) הלא

 ¬עיש םיגוח ןוגראל ,הלא תועידי תשיכרל המיאתמה תרג
 תפסותל "אביקע" הכפה ךכ .תימואלה הרכהה תא וקימ
 .דתיה תוליעפה רקיע .תירבע תוברת דומלל רפס ־תיבל

 הילע לע בשח אל שיא .תואצרה תעמשה וא תעימשב
 רשפאל תנמ לע הלרגה התיה רתויב תזעונה תינכתה .י״אל

 .רייתכ י״א תא רקבל הכוזל

 ¬רתה הדובעה■ לוהינב וז הפוקתב לועב וכשמש םישנאה

 םילוח־תפוקב םיגיע אפור םויכ) יקסבורימ :ויה תיתוב
 ץאפש ,קירנה דלפניא ,ןגארק ךונח ,רגיר רזעילא ,(הפיחב
 טנומגיז ,רזיל קירנה ,רדבטסול לורק ,גיטכיל םיחא ,השמ
 ־םוקנפ ,(א״תב יח ,םינושארה "אביקע■" ילועמ דחא) רללמ
 םינורחאה ינש) ןמרמיצ (קנאי) בקעי ,דלפנרוק השמ ,דלפ
 י״ע ורזענ םהו .םירחאו (הנושארה םלועה תמחלמב ולפנ
 ¬פוה .ש ,רגיר לואש :תינויצה תורדתסההו ״רחשה״ ירבח

 היהש ימ) םולבלקנזד םחנמ ר״ד ,דראבצראווש קחצי ׳ןמ
 ר״ד ,םולבדלפ ןועמש ר״ד ,(לארשי תנידמב ןוילע• טפוש
 ותוריעצב היהש ימ ,טכוצנניב ףלודא ,ןייטשפליה םייח
 ־ופ יגיהנממ ךכ־רחאו גוצרה לואש לש קהבומה ודימלת
 ,ןואדב (קטאנ) חנ ,(1944־ב א״תב רטפנ) אקארקב ןויצ־ילע
 םינושארה וידימלתמ ,גוצרה לואש ׳ר לש ודימלת ןכ םג
 ־יריעצ תודיעוב "אביקע" תא גציי ,יקסבוקלוו חבש לש
 1907*ב ףתתשה ,1910 ׳1909 ,1907 תונשב בובלב ןויצ

 תנשב י״אל הלע ,היצילגב הנושארה■ "הירבעה" סונכב
 .ד״פרת
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 םויס םע "אביקע" העיגה הז בלשב התוחתפתה אישל

 .הובג היה תירבע ירבוד זוחא .הנושארה םלועה תמחלמ

 תדובע .הקיטסיאדוי לש הרישע הירפס הדמע התושרל
 וארנ תואצותהו הדמתהבו תויתטישב הלהנתה תומלתשה

 תובבלב קופיס־יא לש השגרה■ התייה הז תורמלו — ןיעל
 ואצמ אלש ׳םיעוגעג הלא ויה ;בלב רעס והשמ .םיבר

 .יוטיב םהל

 ¬לע היצילגב ומק ׳הנושארה םלועה תמחלמ יגפל דוע

 תחא התיה "אביקע״ש — תויגויצ־יריעצה תורדתסה וי

 םצמטצה "הפוצה" ."רמושה" וא "הפוצה" ידודג — ןהמ

 אל םג וירבח ןיב ויה .דבלב יתיטסא רדהו ינפוג ךוניחב
 הלכשה וחתיפ תוינויצ־יריעצ תודוגאש העשב .םינויצ

 םתוא ופחדש ,דוסי־יגשומ וטלק ןהירבחו תינויצ־תידוהי

 "הפוצה״ב שגרומ ידוהיה יפואה היה אל ,תודהיה ידומלל

 למסל ידכ הזו ,"רמוש" םשה תא לבק "הפוצה" .ללכ

 .וירבחל םתונקהל הצרש תרובגו חור־ץמוא

 םרזל הלאה םידרפנה םיקיפאה ינש וגזמתה ןמזה ךשמב

 ימיב .הניוב םק רבדה ."ריעצה רמושה" תעונתל ,דחא

 ,היצילגמ םיבר םיטילפ הניול ואב הנושארה םלועה תמחלמ

 :םיליעפה ןיב ,ל״נה םינוגראה ינשל ךייתשהש רעונ םתאו

 ,גרבנללא ,ןהס .ד ,(ירעי ריאמ) דלאוו .מ ,ץיבורוה המלש

 ידוהיה רעונה שגפנ הניוב .רגיר רזעילא יאביקעה םג היה

 תא הליב אל ינמרגה רעונה תינמרגה רעונה תעונת םע

 ¬ינחמו םירצ םינודעומב רפסה־תיב ידומלמ ישפתה ונמז

 תולאש רוריבב ,םיחוכיוב רקיעה! תא האר אל אוה •םיק

 ,םייחה לש היצזינאבימב דרמ הזה רעונה ,דבלב תוינויע

 רפס־תיבב ןה — םהילע התפכ תינמרגה הנידמה רשא

 ¬ש ,הנוכמב גרוב תויהל וברס םה .םתחפשמ םוחתב ןהו

 ¬גהל היה הדיקפתש ,המחלמל אלא םייחה ןעמל אל ׳ורצונ

 םה .תינמרגה המואה לש יאבצהו ילכלכה לאיצנטופה תא ריב

 (י^גת^ס^) הזה רעונה .שפוחל התלכ םתמשנ ,תויחל וצר

 שוחל ידב ׳תורעילו םירהל אצויו םירעה תא בזוע היה

 דוקרבו רישב יוטב תתל ׳סומסוקה לש סומתירה תא
 .ושפנ יעוגעגל

 ¬שנ .ירמוש דודגל 1918 תנשב הכפהנ ״אביקע״ לכ אל

 ומכ "אביקע" תא םייקל וצר רשא ׳םיטעומ םידירש ורא
 ¬קה תרוסמל םירושק ויה םה ,הכ דע תמייק ,דתיה איהש

 17 םייק היהש ןוגרא לטבל הדיגבל הז תא ובשח ,תמיי

 תא לבקל םבורסל תוישפנ תוביס םג יאדוב ויה .הנש
 .תיפוצה ךרדה

 הב יתאצמ אל 1919 תנשב■ "אביקע״ל יתפרטצה רשאכ

 רטטשפוה הלמ ,ןרטש קחצי םשארבו םירבה ןינמכ אלא
 ינויצ ראשנ וז "אביקע" לש הלועפה יפוא .סיומדלפ הרשו

 ¬תמ ויהש םירבחה לש ןטקה רפסמהש אלא ,יוניש אלל

 היה םודארטס בוחרב "רחשה" לש לודגה ןודעומב םיסנכ

 ונחלצה םגו תינוגרא הדובעב ונלחתה •ונחור תא אכדמ

 םירבחה רפסמשכ םג .םישדח תוחוכ ךושמל םיצמאמ ירחא
 תופסאב תופתתשהב רקיעב םתוליעפ המכתסה ,האמל עיגה

 ,דתיה "אביקע" תוחתפתהל הבושח הפיחד .תותבשב תויללכ

 הצובקב טלב .1924־1923 תונשב םירבח תצובק תסינכ

 םידיקפתל ותוירחא שגרבו לודגה וצרמב ,דנארפ בקעי וז
 ,ןמכוה קיסול ,טכה ןואיל :ויה םירחאה .ומצע לע חקלש

 הדובעה לכש ,ץיבוקרב לימאו רלימ קחצי ׳טסריפ קלימ
 התואב םיליעפה םירבחה ןיב .םהילע תלטומ התיה תינכטה
 ןמלקו גרבנרטש .ל ,ףלוד .ר ,רללרט םחנמ םג ויה הפוקת

 .דנגיט הנרו קנסו׳צ הקליל תורבחה ןמו ,ןוזרבא

 1921 רבמצדב י25־24־ב אקארקב המייקתנש הדיעוב

 הדיעול ."ירבעה" רעונה תדוגא" םשב יצרא ןוגרא םקוה
 ־חאתה״ו "יחרזמה" לש םייתגלפמ רעונ ינוגרא םג ונמזוה

 יללכ ןוגרא םיקהל וחילציש ובשח הדיעוה ימזוי יכ ,"תוד
 רחאל דימ ושרפ םייתגלפמה םינוגראה .רעונה לכ לש

 .ל״נה הצובקה י״ע רקיעב הנכוה הדיעוה .הדיעוה

 ותואב םג הדכלתהו הכלה תיאקארקה "אביקע" ךותב
 ־יקע״ב הכפהמ ללוחל ,דתיה הדיתעש םיריעצ תצובק ןמז

 דניורפנלז םהרבא ,רגניז השמ :וטלב וז הצובקב ."אב!

 .הלאה םירוטה בתוכ ךירדה וזה הצובקה תא .רדלב בדו

 תא הדימעה איה .י״אל תולעל הטילחה תאזה הצובקה

 תא םייקל ןיא ."ירבעה רעונה תדוגא" ינפל היתויעב

 תילע תירקיעה התרטמכ האור הניא איה םא הדוגאה

 ךירצ אלא ,תודהיה רסומ לע רבדל יד אל .י״אל הירבח
 .רסומ ייח םש תויחלו י״אל תולעל

 תדוגא" לש ןושארה ץיק הנחמכ הדמעוה וזה העיבתה
 .1926 ץיקה ישדחב הצבומורסב םייוק רשא ״ירבעה רעונה

 תלועפב הצובקה הליחתה י״אל הילעל ןנוכתהל ידכ

 רדנסכלא הצובקה ירבחמ דחא הזב הל רזע) הרשכה
 היתועידי תקמעהבו (הינתנב הישעת לעב םויה ,םקאוו

 ¬כ טלביירד לאויב הרחב איה .התורפסבו תירבעה ןושלב

 לעבכ אקארק ידימלת ןיב בשחנ היה טלביירד לאוי .הרומ
 ,טל עדונ ןכמ רחאל .תונורשכ־בר ךנחמו תוידוסי תועידי

 תנשב רשא "אביקע" ירבחמ דחא היה טלביירד לאוי יכ

 לאוי ."ריעצה רמושה״ל "אביקע" תסינכ דעב םחל 1918

 אוה יאשר םא ,קפקפו הדבכ תוירחא ,הרומכ ודיקפתב האר
 ,דומילב: ונלחתהש ירחא .הצובקה תנכה ומצע לע תחקל

 רתויו רתוי םיקודה ושענו טלביירד לאוי םע םירשקה וכלה

 ירשקב ומע ונרשקתהו הרומכ ותוא ונצרעה .םויל םוימ

 ¬רה .ונילא לאוי םג רשקתה העמק העמקו תודידיו ןויער

 םדא ינבו םיבוט רתוי םידוהי םישענ ונא ותציחמבש ונשג

 היה טלביירד לאוי םע הצובקה לש עגמה .םירוהט רתוי

 ,"ירבעה רעונה תדוגא" תוחתפתהב ידוסי הנפמ לש םרוגל

 לאוי ברס ,תושקבהו ץחלה תורמל ,1926 ,הפוקת התואב ךא

 תונושלה לובלב תא האר אוה ."אביקע״ל סנכהל טלביירד

 תובר תויולדתשה ירחא קר .ומצעל דיקפת האר אלו תועדהו

 .תירבע ונתוא דמלל םיכסה
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 ¬בל תונעיהל לאוי םיכסה העונתל סנכהל םיכסהל ילבמ
 רעונה תדוגא" לש ינשה םילהנמה הנחמ תא להנל ונתשק

 .1926 ץיקב ץאינוד־ילאיבב ״ירבעה
 תא ומצע לע תחקל ןכומ וניא םירבחה בור יכ ,ררבוה
 ¬גה העבתש ,הצובקה הדרפנ זאו! .הילעהו המשגהה לוע
 הרשכהל תאצל תנמ לע "ריעצה רמושה״ל וסנכנ םה ,המש

 .י״אל תולעלו
 תא "אביקע" יאצוי וניש אל "ריעצה רמושה״ל םתסינכב

 ¬צה רמושה״ל םתסינכ תנש הנהו .תוינויצה םהיתופקשה
 לש "היצזיביטקייבוא" תנש ,תורומתה תנש התיה "ריע
 וכליה .(1927־1926) יצראה ץובקה תעפשה תחת .העונתה
 .המשגהה ךרדו ךוניחה ךרדל תויטסיסכרמ תוחנה ועבקנו
 עיבצהל העונתה ירבח לע גיצנדב הדיעוה הרסא רשאכ
 תמישר לע םא יכ ,תורחא תומישר לע ינויצה סרגנוקל

 הרובחה) "אביקע" יאצוי ואר — דבלב ״תדבועה י״א״
 השמ ."ריעצה רמושה״ב דוע םמוקמ ןיא יכ ,(תיאקארקה
 וירבח תבוגת תא ראתמ הרזחש הצובקה ירבחמ דחא ,רגניז

 ,םילבוקמה םיגיהנמה לע עיבצהל אל המל" :וז הטלחה לע
 ¬ול רותב וסנתנו תיתגלפמו תישיא הינפ לב םהינפל ןיאש
 םהיניע דגנל ןיאש ,םירוסמ םינקסעו םינמאנ תונויצ ימח
 םייחמה היצולח לעו הלעפמל הדרחו ץראה תבוט אלא
 ¬נוקל תוריחבל המ ? םתוואג — שדקה־ץרא תא םפא־תעזב
 ןינבלו יטסילאיצוס רטשמל המ ,תודמעמה תמחלמלו סרג

 ימ ופרטצנ ויתורושלש ,צ״הושה םע םיחוכיו ךות ."?ץראה
 תעונת לש הירבדו הירבוד ישארמ תויהל םידיתע ויהש
 ¬ולחה תא ,תונויצה תא הנושה םתסיפת הררבתח ׳"אביקע"
 תעונתכ "אביקע״ל תודוסי וחנוה .תויצובקה תא ףאו תויצ

 .תיללכ תינויצ ,תיצולח ,תיפוצ רעונ

 היתולועפו "אביקע" לש היגולואידיאה .ב

 תאמ

 רגניז השמ

 םיינויערה תונורקעה .א

 ,ךכב ויתותוא תא ןתנ "ריעצה רמושה" םע םיסחיה ךבס
 תונויצה םע סומלופל שדקוה ינחורה קבאמהמ לודג קלחש
 "אביקע" .םזינומוקל רעונה לש היטנה םעו תיטסיסכרמה

 תאו ויתוחוכ לכ תא זכרל בייח ירבעה רעונהש• השיגדה
 ומויק תורשפא תא חיטבה ןעמל ירבעה םעל קרו ךא וייח
 םהיתויעב .תובא ץראב תינחורה ותשרומ ךשמהו יסיפה
 ,םהיתונורתפו םירחא םימע לש תויטילופהו תוילאיצוסה
 וליפאו תיעדמ תונרקס תניחבמ ונתוא ןינעל םילוכי םג םא
 ¬דצל טיסהל םינפ םושב םיכירצ םניא ,ונתדהא תא ררועל
 ןיא .ירבעה םעל קרו ךא שדוק איהש וניתלועפ תא םיד
 טרפ לכלו ידוהיה םעל השענש הז רשאמ לודג רתוי לווע
 םימע לע אלו ,םילעופ לע אל תפחרמ הילכ תנכס ןיא ,ונממ!
 ¬בעה םעה לע אלא ,םידבעושמ םימע לע אלו ׳םיילאינולוק
 תששורמ הנניא דיחיה תושרמ שוכרה תעקפה .דבלב יר
 ,רוצייה יעצמא ,תועקרקה .המואה תא תיטרואיתה התוהמב
 יגיצנל קר תרבוע םהילע הטילשה ׳המואה■ ןינק םיראשנ

 ידוהיה ןוהה תא הריבעמ ידוהי שוכר תעקפה .ולוכ רוביצה
 ¬בעה םעה רבכ הנהי אל ויתומורתו ויתוריפמ .תורז םיידיל
 אלא טרפה שוכר אל .ץראה ןינב תא רבכ ודדועי אל ׳יר
 .םירז םימע תבוטל עקפומ ירבעה םעה לש ושוכרמ קלח
 ונוטלש תחת תקנאנה תודהיה תא קתנמ הזה רטשמה םאו
 הזכ רטשמל הדהאל םוקמ לכ ןיא ,ידוהיה םעה יקלח רתימ
 ונממ ענמו ירבעה םעהמ לודג קלח לע תימואל הילכ רזגש
 הליעפה ותופתתשה םא ,עדוי ימו .ץראה ןינבל ודי תא תתל
 ¬גה ידוהיה ץובקה לש ,רופלב תרהצה ירחא ,ץראה ןינבב
 ¬ראב לארשי תמוקת תא שיחמ היה אל ,תוכיאבו ןינמב לוד
 טלקמ שמשמ האושה תעשב היהש ,וזכ הדימב וקזחמו וצ

 ¬צוסה םילמסב שומישה המלו .םידמשנה ויחאמ לודג קלחל
 אלה■ ? יאמב דחאה ,םודאה לגדה ׳םיימואלניבה םייטסילאי
 תא תונפמ ,תוקיזמ תוילשא רעונה תובלב םה םיערוז אושל
 ¬מ לודג קלחל םניח תאנש תובלמ ,םירז םילאידיאל ויניע
 םניאש םוקמב ׳מימודמ ,דוחא ירשק תוטילבמ ,ירבעה םעה

 .תואיצמה תוביוחמ אל דוריפ תוציחמ תומיקמ,ו
 ץראה לש הנינבל ?םזילאיצוס שורד ץראה ןינבל ילואו
 תוחונ תובסמ רוציל חרכה שי ,ויתורוצ לכ לע ןוה שורד
 םיאנת לכ ץראב אופיא ויה אל .ונוחטבל ,ותכישמל
 "אביקע" .םזילאיצוסל םיילכלכ אלו םייטילופ אל ,םימדקומ
 יצולח .תויצולחו םזילאיצוס יוהיז לע המחלמ השדיק
 ¬קח ,םילעופ תויהל םירבוע ונחנא :ורמא ״אביקע״
 ¬ושי הב םיקהל ,תדלומה ןינבל רבדה יחרכהש ינפמ ,םיאל
 .תיפותישה הרוצה אלו עבוקה דצה הזו םיירבע םירפכו םיב
 תקידבב היתורושל הסינכה תא התנתה "ץולחה" תורדתסה■
 ־ל ינורקע ןפואב ודגנתה "אביקע" ישנא ,תופקשה תורשכ
 היה "ץולחה" ,םיצולחה תועדב "ץולח״ל תופרטצה תאנתה
 ¬ירו ןוגראל יטסילופונומ ףוג ׳סרגנוקה תוטלחה ףקותב ,זא
 ,דתיה אל השק תוקבאיה ירחא .ץראל תיצולחה הילעה זוכ

 ¬מל וסינ םנמא ."אביקע" תא לבקל אלא "ץולחה״ל הרירב
 ,םייאמצע הרשכה ילעפמב יאמצע ףוג רותב תונגראתה עונ
 הוקת ךותמ חורב םהל תורז הרשפה תוגולפב םרזפל וצר
 עיגה קבאמה .טלושה וקה םע ןמזה ךשמב םגזמלו םדדובל
 ."אביקע" לש התשירד חורב ערכוהו ינויצה סרגנוקה דע
 "אביקע" יפלכ "תונלבוס" לש סחיל "ץולחה" םיכסה םנמא
 תורדתסה תויהל ותבוח תא לבא ,ןפוד תואצויה היתועד םע
 .םייק אל ,יטסילאיצוס יוה םע יטילופ ןוגרא אלו תיללכ
 תיצובק תרגסמב ץראל הילעל ונגראתה "אביקע" יצולח
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 .ץוביקה לש ותוהמ תסיפתל תירוקמ השיגב ועיתפה בושו
 דציכו ,תיטסילאיצוס המשגה איש והנה ץובקה הרואכל ירה

 וב תוארלו ץובקב תויחל תיטסילאיצוס המשגה ילב רשפא
 ףאש "אביקע" הנעט הנהו ? ץראה ןינבב ירקע המשגה את

 ןינק לש אלמ ףותיש לע ססובמ לעופב ץובקהש יפ לע
 ¬צוס תוחנה לש האצות אוה ץא ,םייחה יחטש לכב הכירצו
 םלועב תיטסילאיצוס העונת םוש יכ ,היארהו ,תויטסילאי
 םייחל ףיטהל התעד לע ללכ הלע אלו םיצובק המיקה אל
 תרגסמל ץוחמ תוידוהי תויטסילאיצוס תועונת םג .ץובקב
 תבייחתמ .םבל לע הזה רבדה הלע אל — "דנוב״כ תונויצה
 .יטסילאיצוסה ןויערהמ האצות ץובקה ןיאש הנקסמה אופיא

 רוביצב םייוצמ םיצובק ןיא ץראב םג .תניינעמ העפות דועו
 קרו ץראב קר החתפתה תיצובקה העונתה .ריעב םילעופה
 הנה תיצובקה הרוצה ?אוה הרקמ םולכ .םיירפכ םיבושיב

 .תינויצה המשגהה ךילהתב תיחרכה יאול תעפות הארנכ
 תועונת ברקב תומכסומה ןמ "אביקע" הגרח ףסונ חטשבו
 ,תושידא .יתרוסמהו יתדה יוהל הסחיב :תויצולחה רעונה

 ¬ומ הנפואל ויה ,יתדה יוהב רושקה לכל ףרוע תיינפ ,לוזלז
 :"אביקע" הסרג הז דגנכ .יצולחה רעונה ברקב תלבוקמו תנב

 ךשמב וניתובא םולכ .יל רז תויהל לוכי אל ידוהי רבד םוש
 ¬קעב םשפנ ונתנו ךכב המ לש םיכרע וחפט ,םינש תואמ

 עירכמה םכרעב קפס ליטי אל שיא ?אוש ירבד לע תונש
 הב תוכורכה תוירוקמה םייחה תורוצו תיתדה הנומאה לש
 הכרע גפ אל םויה דועו .ירבעה םעה לש ומויק תרימשל
 תויראש .תיתודחא הביטחל תוצופתב םעה ירוזפ לש דכלמה

 ,הוצמ־רב ,הלימ תירב ,ןיאושנ יסכטב לחה ,יתדה יוהה
 ידוהי דוחיל םיטלובה םינמיסה םה םה ,לארשי יגח תרימש
 ¬גל רתומ ידוהילש תוצרא םג ןנשי .םייוגה ןמ םלידבמה
 יוטיבה אוהו יתדה דהה תועצמאב קרו ךא ודוחי תא תול
 הניחבה .םלועה תודהי םע הוחא רשקל ידעלבה ימיטיגלה
 לש ודיתעל תוירחא שיגרמה לכל תווצל הייד דבלב תאזה

 .תיתדה תרוסמה ינינקב העיגפב תוריהז םעה
 שוטנל ידוהיה ריעצה לע המל ,ןינע לש ופוגל םג לבא
 ירפ ,תידוהי ה־ייצי תועדה לכל איה ירה ? תבשה תא לשמל
 הכירצ הילעו .ןכל םדוק םימע הועדי אל ,תידוהיה תוינואגה
 רשאמ ,תוחפ הילע רומשנ המל .תימואלה ונתואג תויהל
 ¬קופמ םתוירוקמש םיילארשיצרא םייממע םידוקיר חסונ לע

 אל ל״וחבו ץראב ידוהי בושי לכב התרימש םולכ ?תקפ
 תא ריבגמ היה אל ,תורוד תלחנל רתוי ונתוא רשקמ היה
 הזב היה אל םולכ ? המואה דוכיל ןיגפמו לארשי תבהא
 ¬פהל האנ אל הז םאה ? ץראב ידוהיה יוהב תוירוקמב רופש

 ¬הל ,תבשה לכל םילכאמ ןיכהל ,הכאלמ לכ דעומ דועב קיס
 םילהת ירומזמב הלבקלו תבש תורנ קילדהל ,תוסכ ףילח
 הנועבו תעבש הדבועה םאה ?תורוד וגהנש יפכ ,הלפתבש
 ¬ושמ ןימוי קיתע חסונבו לבת לכב םידוהי םיפסאתמ תחא

 ¬יה תודחאה תשגרהב הפיסומ הניא תבשה תא םילבקמ ףת

 ? תורודה לכ םע ונפותש לש העדותה תא הריבגמו תידוה

 יגיגח שודיק ךותמ תותבשב תפתושמ הדועסב לוספ המ

 האנ תויגיגח ילבו הרמז ילב הליגר החורא םולכ ? תורימזו
 ¬כטה תואצמהה לבא ,תבש ירוסיא םיחונ אל םנמא ? רתוי
 המ םלוא ,התימוחמ הברה םילקמ השדחה תעה לש תוינ
 לכשה־רסומ םהב שי ילוא ?תויחונ־יאב םה םיכורכ םא ךכב
 אקווד ןושעמ למגהל םינשעמל ,לשמל ,השק .ינרדומה םדאל
 לכ םהיפמ הזז אל תרוטקמהש םידוהי םולכ לבא ,תבשב
 הב עוגנל אלש לגרהה םהמ ענומ ,עובשה ימי תשש
 תוריח לש ןגפמ תולמגהב שי ירה ,הצרת םא ?תבשב
 .םהב אוה אלא וב םיטלוש תוואתהו םילגרהה אל ,םדאה
 ¬וסמה תבשה הדיבכמ תילכלכ הניחבמש םינעוטו■ שי
 ריחמב םתודהי תא ורכמ אל תורודה לכב םידוהיה .תיתר
 תויהל ךירצ ימואל יצולח רעונ םולכו הזה םלועה תאנה
 ¬תפתהה ?תבשה תא ללחל עצב תוואת לשבו םהמ עורג
 ,תוניפס ׳םינוריואב הריהמ הרובחת ,וננמז לש תינכטה תוח

 ,םיכרדב תבשב אצמהל חרכהה תא תלטבמש טעמכ תובכר
 ? וניפמ הינורט תקסופ אל םיישקה טעמ לע םגו

 רעונכ ימו .ימואל ןורכז םוי ורקיעמ אוה ירה באב העשת
 ןויצ תבח הלפקש ׳ותרוסמ תא ךישמהל ךירצ היה ינויצ
 ?תובא־ץראל הבישל םיעוגעגל ימוד הנתנ אלו ,םילשוריו

 המ ירה ?םוצמ ישונא רתוי ,הלענ רתוי יוטיב שי םולכו
 לוכאלמ קפאתהל לכוי םדאה קר יכ ,המהבהמ םדא רתומ
 םינוג בר ןכות .וינפל בוט אלמ ןחלושו בער אוהש העשב םג
 ןיאו חרכה לכ ןיאו ,םידעומהו םיגחה לכב אוצמל רשפא

 .הלאה םיכרעה תשיטנב תינויצו תימואל תלעות לכ

 הליעפ תופתתשהמ ענומ תובא תלחנ חופט ןיאש ןבומכ
 .םהילע ףיסומ קר אוה .םייללכה תוברתהו עדמה יחטש לכב

 ,רודה חור תא ןסחת ידוהיה םייחה חרוא לע תובציתה

 ןויסנה תעשב ודדועת ,תישונאהו תידוהיה תויממוקל ףיסות
 לש וקלח תנמ איהש הרמה תוקבאיהל ,ירזכאה לרוגה לש
 ינינק לש השדחה תיבויחה הכרעהה .הירוטסיהב לארשי םע
 םייוגה תורותמ תוחקפתההו הבזכאה אובב ונקזחת תרוסמה

 תיחרכהה המלשהה תא אוצמל רודה לולע הבו ,ןהינימל
 םויה המויאה התודידבב תדמועה תידוהיה ותיוה תדיחל

 .דימתמו זאמכ

 "אביקע" לש תויכוניחה היכרד .ב

 הדיקפת רקיע תא "אביקע" התאר תיכוניח רעונ תעונתכ
 ¬ב םיישונאהו םיידוהיה ,םינויצה םילאידיאל רעונה ךוניחב
 12 ליגמ רעונ ןגרוא ״אביקע״ תורושב .התסיפתל םאתה

 ¬מו הרע תיכוניח הדובע הלהנתה הבכש לכב .הלעמו הנש

 .ליג לכל תומיאתמה תוטישב תננכות
 ¬וצה לעו תירבעה לע הדובעה הססבתה הריעצה הבכשב

 ,ליג לכב ,העונתב דחא לכ .גשומה לש בחרה ןבומב תויפ

 הפשה לש יתטיש דומילל תועובק םיתע עובקל היה בייח
 ,תירבעל םיעובק םירועש תואמ הנגריא "אביקע׳" .תירבעה

 ¬והב םיסונמ יתלב םירבח םג םירומכ ושמיש קחדה תעשב
 ןווכמ יפוצה ךוניחה •הפשה תעידי תא םדקל תנמ לע האר
 לעב ,ושפנבו ופוגב אירב ריעצ לש סופיט בוציעל היה
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 הרזע תשגה תלוכיבו השעמ ןורשכב ןנוחמ ,תוימורת תודימ
 ¬לכה תונורקעה יפ לעי .ונינק לכו וצרא ,ומע בהוא ,תלוזל

 ¬ואלו תוירבעל ךוניח תפסותבו תויפוצה לש םיעודיה םייל
 .תידוהי תוימ

 ־ןב בוצעל (א ןווכמ היה תורגובמ רתוי תובכשב ךוניחה
 ¬ה עקרקב קומע תשרשומ היהת ותונויצש ,ינויצ ידוהי םדא
 ירבעה םעה םויקל הדרח רודח ינויצ ךונחל (ב ,תודהי
 ¬ידמ תמקהבו המואה תוחוכ לכ דוכלב ותלואגל ךרד האורו

 םייתורבח םייחל ׳תויצולחלו המשגהל (ג ׳ץראב תירבע הנ
 ,םיליעפ םייחל הפיאשלו הברקהל תונוכנל ,ץראב םייצובקו

 ¬הל (ד ,תדמתמ תומלתשה לע םיססובמ ,םירוהטו םיירסומ
 הליעפ תופתתשהלו הבחר םיכנחמו םיכירדמ תבכש תנכ

 .תינויצ הדובע לכב

 תוכורעתו תויומלתשה .ג

 תומלתשהל תינכת 1932 תנשב דביע ל״ז טלבירד לאוי
 םיכשמהב המסרפתהש ,םינוויכה לכבו םיליגה לכל תישיא
 ¬כת .1933־ו 1932 םינשב ״אביקע ירבד׳, העונתה ןואטבב

 לכו טרפ לכל תילאודיבידניא הדיחב הרשפיא תטרופמ תינ
 דוסי .םימדקתמלו םיליחתמל ,תומר יתשל גרדוה עוצקמ
 תונחמו םירועש ןוגרא ,תופעוסמ תוירפס םע ןויע ירדח

 .דודיעו תואנדס דוסי ,היפנע לכ לע תויפוצל הכרדה

 "אביקע" לש םישולשה לבוי לגרל ומייקתה 1932 ץרמב

 םינחוב תדעו ינפל םייפוצה תועוצקמב תומלתשה תוניחב
 ושגינ תוניחבל .ןמדלפ .ד סדנהמה דמע השארבש םיחמומ
 ,תותאב תובורמ תועידי וניגפה םינחבנה .םידמעומ 179

 .׳דכו הדש יחבטמ לוהינו םילהא תמקהב ׳תורייסב ,העילקב

 ,תורגנ ,הפוצל שורדה ףקיהב ,רזע תועוצקממ תוניחבב

 ,םינועש ןוקית ,תוטייח ,תוחחפ ,תואלמשח ׳תורלדנס ,תורגסמ

 ¬תמ הרשכה תואנדס רסוח לשב תויתלחתה תועידי קר וארנ

 ¬עה םיצולחל רשפאל ובדנתה םינחובה תדעו ירבח .תומיא

 יפנעמ תוניחבה .םתולעבבש הכאלמ־יתבב■ תומלתשה םידית
 תונרצק ,םולצ ,םירפס תכירכ ,הגירס ,המקר :ןוגכ ׳תובבוח

 .רתויב תוחלצומ ויה הביתמ תנוכמב תוזירזו

 יאמב 2־ב הנושארה תיבמופה הניחבה המייקתנ ך״נתב
 היה חתופה .אקארקב ידוהיה םיאמדקאה תיב ימלואב 1937
 ד״ד אשנ תינויצה תורדתסהה םשב ,ןייטשנרוא הדוהי ר״ד
 הירומ יקיתומ הבכרוה םינחובה תדעו .שגרנ םואנ הבלוב
 ־וקלו חבש ׳פורפ,ד םירומה לגס ןקז ,אקארק לש םירבעה
 ,רוש השמ ׳פורפה■ לש ובתכמ תא אירקה אוה .םשארב יקסב

 ידוהי רעונ תביש לש ערואמה תא תומח םילמב ךירעהש
 106 הניחבל ושגנ .ך״נתל תיזעול תוברת יכרב לע ךנוחש

 ןויצנב ׳פורפ ,יקסבוקלו חבש ׳סורפ■ ויה םינחובה .םידמעומ
 ־ומש ׳פורפ .ןייטשניבור ׳פור0 ,גרבלוק ר״ד ברה ,טרופפר

 ןיב סנ לע המירה םינחובה תדעו .טלביירד לאויו ץיבל
 ועיגה םינחבנה לש עירכמה םבור יכ הדבועה תא ראשה
 יכינח ברקב וליפאו תירבע תעידי לכ ילב "אביקע" תעונתל
 תדחוימו השדח השיג "אביקע" תררועמ םיירבעה רפסה יתב

 .יכוניחה דסומה ילתכ תביזע רחא םג םתוא הוולמה ך״נתל

 ־יקע רעונ לש תובר תואמ תכולהתב םייתסנ תוניחבה םוי
 םישודגה ריעה תובוחר ךרד "יבכמ" שרגמל דעצש יאב
 יפכ ׳תוכורעתה תחא רואיתמ עטק הנהו .םידוהי ינומה
 יפד לע (א״תב אפור םויה) טכה השמ ידיב םשרנש

 :1932 יאמ שדוחמ הנואטב

 ¬גאידה ירוחאמ .ילארשי־ץראה ןתיבה הארמ היה רדהנ ...״
 ¬סהה תודסומ ,בוש״ה תוחתפתה לע הרואכל תושביה תומר

 ,האורבתה ילעפמ ,ץראב תוברתה ייח ,תינויצה תורדת

 לע תוקבאהה יטבל ופקתשה ׳וכו תירבעה הדובעה ,ךוניחה
 לע ורפס הייחו ץראה יפונמ ה׳זטנומוטופה .ץראה ןינב
 ...היצולח לש שדוקה תדובע ירפ לע ׳הינוב תובהלתה

 וגצוהש תילארשיצראה תונמאה לש המוקמ םג רדענ אל
 ."לאלצב" תודובעב

 תופמ ושדקוה ץראה לש יגולואיגהו יפרגואיגה הנבמל
 תוסמ ,היתורהנ ,היתועבג ,ץראה ירה םע תובר תויטסלפ
 .רכו םייטסיטאטס תוחול ,תויגולואוז ׳תוינטובו תויגולואיג

 רפסב ,םושר תודועת תורשע לע■ ,.ל.ק.ק לש ןתיבב
 םילופ תכורעת םג תאצמ .ונידי־לע םיצע תועיטנ ,בהזה

 .״... 1918 תנשמ לחה םיילארשיצרא

 תוגיגח אקארקכ ידוהיה בוחרב ויה דואמ תויראלופופ
 .הנש ידמ "אביקע" העציבו המזיש "עדיאלדע"

 תינוגראה הלועפה .ד

 1929 תנשב םירבח 295־מ לדג אקארקב ״אביקע״ ןקה

 רבח ףלאכלו 1931 תנשב רבח 536־לו 1930 תנשב 398־ל
 ויה אל "אביקע״לש הדבועה ןייצל הייואר .1939 תנשב

 .12 ליגמ הטמל םיריעצ םילבקתמ

 אקארקב "אביקע" ישנא וקפתסה אל ,דועיה תרכה ירודח
 לכל "תויאביקע״ה דיפל תא ואשנ אלא ,תימוקמ הלועפב
 ודדנ ךכ־רחאו ,הליחתב ןילופו היצילג יבחרב ידוהי בושי
 .תיאביקע הרות ץיפהל ידכ היתולובגל ץוחמ תוצראל םג

 רזיוהטכינ הדוהי ,רגניז השמ ,ןייטשדנור ףסוי :ויה היליעפ
 יבצ ,(הידידי) דניורפנלז םהרבא ׳(ימחנמ) רדלב בד ,(רזנ)
 ,ןילוק לחר ,(רזנ) רלמ הנר ,דניורפנלז הקבר ,חיש־רב
 םולבנזור הרש ,טפט האל ,ןיורב השמ ,רלטסבוא הבהז
 המלש ,םייהנרטש יבצ ׳גניא ,(רגניז) רמה הבוט ,(טריו)
 הבוט ,רטטשפוה והילא ,יירפנדלוש ףסוי .רגמ ,(רוצ) רשילפ
 ־נרטש לאקזחי ,רדנלוה קחצי ,(הידידי)סיומרש הרש ,רנדנול
 םירמ ,ןמסכו םוחנ ,יירפ בקעי ר״ד ,ררוב קחצי ,ל״ז טכיל
 ,ד״יה ןוסדוד הבוט ,ד״יה רצירפש הנח ,ץלוהלפל לאוי ,יירפ
 תעונת לש הריכזמו ד״יה סל׳צנימ באז ,ד״יה רגנרד ןושמש
 ימו ,המחלמל תוכומסה םינשב ןילופבו אקארקב "אביקע"
 .ד״יה דניקסביל ןרהא .רגמ האושה ימיב דרמל הליבוהש

 תונשב ןייטשדנור ףסוי ,ןויל ןוארב השמ אב 1931 תנשב
 ,ברגזל ,הצינמרקל ,הבלסיטרבל ,הניול עיגה 1934—.1932

 לכל איבה ,הנרול ,בידבולפל ,היפוסל ,קיסואל ,דרגלבל
 רדס ךרע םיללובתמ םיגוח םע ,"אביקע" לש החורמ םוקמ
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 הכולהתב "אביקע" רעונה תא היפוס תובוחרל איצוה ,ברגזב
 ץיק תונחמב חור־תוממורב תולבל םכירדה ,לקשה םויב
 ¬פס תירגלובבו תיטאורק הפשב ואיצוה ותכרדהב •םירהב

 ¬לובב ,"םלתה" ןואטב תיטאורקב :רתיה ןיב) תינויצ תור
 .(םעה־דחא לש ודוסימ "השמ ינב" לע היפרגונומ תירג

 המלש :אקארק ישנאמ ןקלבה תוצראב וכישמה הדובעה תא
 ןילופבו .ןמסכו םוחנו טפט האל ׳םולבנזור הרש •רשיילפ
 ,׳זדולו םודר ,קצולפו קצול ,השרוו ןילבולב םיפינס ומקוה

 .הנליוו לופונרט ׳בובלו וקסליב

 1935־ב .ןילופב םיפינס 38 "אביקע״ל ויה 1932 תנשב
 היצילגב ,139 היזלשו תיברעמה היצילגב הזמ ,םיפינס 270
 "אביקע" התנמ 1932־ב .42 ןילופ־סרגנוקב ,39 תיחרזמה

 תוגולפ רפסמ■ ,רבח 24.000 1935 תנשב וליאו םירבח 3500
 ¬שה וז הנשב ףרוחו ץיק תונחמב .12־ל 1־מ לדג הרשכה
 תנמ לע אלש תועיבקב ודבע םירבח 16 .רבח 1310 ופתת
 60 דבלמ ,״אביקע״ לש תישארה תוריכזמב םרפ לבקל

 ¬יחו תינוגרא הדובעל םנמז לכ ושידקהש םיעובק םיחילש
 16־ה תינויצה תורדתסהה תדיעוב .ןילופ יבחרב תיכונ

 ופתתשה ׳1933 תנשב אקארקב היזלשו היצילאג־ברעמל
 ויה 1934 תנשב 17-ה הדיעוב וליאו ״אביקע״מ םיריצ 58

 ."אביקע״מ םיריצ 108

 ¬גהל העונתה לש הדצל תובהלתהב ודמע "אביקע" ישנא

 ,דנאראה הנריא ,הירצונה םייוגה ןיב הררועש םידוהיה תנ

 ךוניחל ימואלניבה סרגנוקה לש תיששה הדיעוה לגרל .הניומ
 הרקיב ׳אקארקב דנאראה הנריא התהש 1904 תנשב ירסומ
 הרשכהה יצובקב ,הלש ץיקה תובשומב ,"אביקע" ינקב
 שרגמב ךרענש יגיגח דקפמב יאביקעה רעונה י״ע הלבקתנו
 ,טכה השמ •ןייטשדנור ףסוי ,רזיוהטכינ הדוהי ."יבכמ"

 קדצ״ל הצימאה תמחולה ןימיל ודמע ןייטשנרוא .י ר״ד
 תאצוה .תינמרגה הפשב האיצוהש הנואטב םשכ "תמאו
 רוביצב ,הירפס תא ,הירמאמ תא ץיפהל הרזע "אביקע"
 "אביקע" לש םירפסה תאצוה .ינלופ םוגרתב ידוהי-אלה

 תא הציפהו תינלופל המגרת רזיוהטכינ הדוהי לש ותמזיב
 תויואר דחוימ ןויצל ."תוימשיטנאה לע תמאה" :הרפס
 ואלמש ,תינלופה הפשב ןבור ,סופדב "אביקע" תואצוה

 .הנידמה תפשב תינויצ תורפסב רוסחמה רחא

 האושה ימיב "אביקע" .ה

 ברע .1939 תנשב התוחתפתה אישל העיגה ״אביקע״
 תא רקיעבו רעונ ינומה היתורושב הזכיר המחלמה הרפ
 תודהיה יזוכיר לכ לע התשר תא השרפו דמולה רעונה בטימ
 "אביקע״ל ערא המחלמה ץורפ ינפל רפסמ תועובש .ןילופב

 םיאביקע השש לש םהייח וחפקתג .ירטט ירהב הלויטב ןוסא
 ־רופשכ ןוסאה ןמ רענתהל וקיפסה אל דוע .ועצפנ םיברו
 .תודהיה ימש תא וביעה יצאנה שוביכהו המחלמה תונע

 ןוסדוד הטסוגו רערד ןושמש ורסאנ אקארקל ביואה* סנכהב
 ביואה דגנ ויתופקתהב היה עודיש ,"אביקע ירבד" יכרועב
 תרומת םשמ ודפנ .הבפוא י״ע זוכיר הנחמב ואלכנו ,ינמרגה

 .אביקע לש התוליעפ הקספ אל שוביכה םע .לודג שפנ רפוכ

 הדובעמ ולדח אל המיא ימיב וליפאש ,תוצובק וגגיאתה
 ,ך״נתב תוגהלמ ,אתוצב תויחל תונויסנמ ופרה אל ,תיתטיש
 ,רוחשמ םירוחשה םימיה אובבו .תויאלקח תווח ןגראלמ
 םהייח .תיביטקאה תודגנתהה ךרד לע םינושארה ןיב ובציתה
 — תומדא־ילע םונהיגה ייחב םג הרובגו דוה םיפופאה
 תרבח ׳ןוסדוד הטסוג לש היתונורבזב שגרבו תונמאב וראות
 "םיריעצ" לש היכרועמ ,"אביקע" לש תישארה הלהנהה
 "אביקע" ישנא י״ע הנגרואש תרתחמה יליעפ ישארמו
 ןילופב הנושארל ומסרופו תינלופב ובתכנ תונורכזה .אקארקב
 םשב 1953 תנשב ץראב ירבע םוגרתבו 1946 תנשב
 ךשמב בתכנ רפסה .תרתחמב הייוניכ ,"הניטסוי לש הנמוימ"
 לצנ םנבו אקארקב יצאנה רהוסה־תיבב התבשב םיישדח
 .המחלמה רחאל ,אלכה־תיבב רתסומ אצמנש■ ,לודגה וקלה
 ¬תהה תמחלמב "אביקע" ירבח בור םע דחי התפסנ תרבחמה

 הלא .תיאביקע חור תבשונ רפסה יפדמ .םיצאנל תודגנ
 ךותמ ,האושה ימי םצעב בלה םדב םיבותכ תודע־יפד םה
 ונגראש םיאביקעה רופיס .ופטסג אלכב םירוסי לש םכות
 ¬יא רעונ לש תומימת ךותמ םיצאנב המחלמל תרתחמה תא
 ¬סיה תודע .םנויסנ רסוח דעב רקי ריחמ ומלישו יטסילאיד

 ,םידדובמו םיבוזע ,םינושארה תרתחמה ימחולל תירוט

 ¬חמ םימרוג םע ףותשל ןמאנ שופחמ םיבזכואמו םימורמ

 .הכרעמב םדבל דומעל םהילע רזגנ םיידוהי־אל םייתרת
 — דניקסביל ןרהא ינפל הבל תא הכפש — יבשח ידמ:״

 אל רכזו ,ונמע תונכשמ לכ המדאה ינפ לעמ ומלעי הפ יכ
 ידהש — ונשפנל רקיה לכמ ,םידוהיה בושי לכמ ראשיי
 תויחל הצור ינניא ...תומל אלא הואתמ יניאש ,םימורמב

 ינניא םינפ םושב ,םיירוקמה ונמע ייח תוברח לע
 ולכי אל "אביקע" תרותל תונמאנ ךותמ .״...הצור
 .תרתחמל תיחרכהה היצריפסנוקה תדימב גוהנל הלחתב

 וריכה לבה .םיידדהה םהיסחיל קצומה סיסבה אוה ןומאה"
 .רועש אלל הנומא ,ותלוזב דחא לכ ,ונימאהו והער תא שיא
 רשאמ תומלו לופיל רחבי דחא לכ יכ םבלב ׳דתיה תואדו
 רומשל ךירצ ימ ינפמו המ םוש לע ןכ םאו .רבח ריגסהל
 הביתכה תרתחמה לבא "?תוננכותמה תולועפה לע דוסב
 דוע בר ןמז לבא ,ךכל טאל טאל םנמא ולגתסה .םיאנת
 וניבה .םהיפ לע הרישו תורובחב ועיפוה ,דחיב ולהקתה

 לכב ...אקארקמ קלתסהל החרכומ הלהנהה יכ םנמא
 םה םה הנה יכ ,שחלב רסמנ הפל הפמ ,םמש אשינ וטיגה
 םהיתומש תא םיריכזמ לכה טעמכ .תורעיל םישנא םיחלושה
 ינזאל םג ועיגה םהיתומש לבא .תושגרתהבו דובכ־תאריב
 אתווצב זכרתהלמ לודחל וכרטצי יכ וניבה .םייוצר אל םישנא
 ויה הדירפה ילבח ."תולועפל וחיגה הנממ" תפתושמ הרידב
 ףוחד חרכה היה ...םייחב ןורחאה םתיב הז היה ,םישק

 .וב הנורחאה תבש תלבקל ופסאתה .ביבחה ןקה תא תונפל

 .תוחיתמב תבשל וכיח לכה ,גחה דובכל וננוכתה םיימוי

 המייתסהו תושמשה ןיב יששה םויב הליחתה תבשה תלבק
 תיגיגחה תרוסמה לע ורמש םינש הז .רחשה ימודמד םע
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 הב ׳העשל שדוק־תדרחב ופיצ הנהו ...העונתב תאזה
 םישגרנ ... תבש דובכל טשוקמה רדחב תורג ולעוי
 דועבו ,הממד הד&ע הליחת .הנבל הפמ הסוכמ ןחלושל ובסה
 דימת .תבש תלבק לש הרידא הריש הזח לכמ הצרפ עגר
 .המוד בל תימהב האשינש הריש התואב תבשה תארקל ואצי
 ¬חאה םעפב םהיתורושב הכלמה תבש תא וכריב םויהו

 םירשואמ ויה .ער לכ בלה שחינ אל העש התוא ...הנור
 הלפנ ,בלה ירדח תא אלימש רשואה עפש ךותב .ךכ לכ
 "קלוד" .הנורחאה הדועסה :הרדגהה הייופצ אל ,םואתפ

 ונא .הרזח ןיא ונכרדמ" :םינורחאה וירבד תא עימשה
 םתוא שקבי אנ־לא ,םייחל ףאושה .תוומה ךרדב םידעוצ
 הנניא ונלש תירחאהש אלא .תירחאה ףס לע ונחנא .ונלצא
 ¬קל רישא ,תומ השוריפ ונלש תירחאה !העיקש־ימודמדכ

 שיגרמ יננה .הרכהה אולמב ,קזחה םדאה ונוצרמ דעוצ ותאר
 םיסונא ונא .הנורחאה תפתושמה תבש תלבק ונל תאז יכ
 רתוי ונילע םירבדמו ידמ רתוי םיטלוב ונא ,ןאכמ קלתסהל

 ...״ידמ

 לכ ,הלועפל ואצי ,עובשל ןושאר םויב תבשה תרחמל
 והשמו תונורחא תוארוה םהל רסמ קלוד .תרחא הדוקנל דחא
 ויה הלא .הכרפ התיה אל תאז ,אל" .ךרדל בא־תכרב ןיעמ

 קיפסהל ךירצ היהש ישפנה חוכל רוקמ היה הז ,דודע ירבד
 הבשחמ םיפופא ויה וירבד לכש יפ לע ףא ,םיבר םימיל םהל

 ."יאדו תומ תארקל םיכלוה םתא :תחא

 ,1942 רבמצדב 22־ב .דרמה םנ תא םינושארה ומירה םהו

 ,םייזכרמה הפק־יתבב תושקנתהב הלודגה םתלועפ תא ועצב

 ¬קעב לבא ,העצוב המישמה .הפל הפמ םייצאנ םיניצק יאלמ

 ,דניקסביל קלוד .אקארקב םהולה ןוגראה לוסיח אב היתוב

 ־ננט קישאצ לפנ ,24.12.42־ב■ הרובג תומ לפנ ,ןוגראה שאר
 הטסוגו רגנרד ןושמש .םירסאנו םיספתנ םיליעפה בור ,םיוב
 דע .המחלמב םיכישממו אלכה־תיבמ טלמהל םיחילצמ ןוסדוד
 ,ראשה ןיב ,רגנרד ןושמש .םקבאמ ךשמנ 1943 רבמבונ

 "םחולה ץולחה" ןותעה תא ץיפמו םיפדמ ,ךרוע ,בתויב

 הארנכ ,ןורחאהו ,ורמשנ םהמ השמח קרש ויתונוילג 35 לע
 .1943 רבוטקואב 1 לש ךיראתה תא אשנ

 ידירש דוע וכישמה ןילופבו אקארקב תודהיה ןברוח םע
 ¬מה התרוסמב ךישמהלו ןגראתהל תוסנלו קבאהל "אביקע"

 .םירבדה ועייתסנ אל לבא .תיאקארקה "אביקע" לש תראופ

 הברקמ םש־יא ומוקיש הפצמ המואה רש ילוא ,עדוי ימו
 ."אביקע" לש הלגד תא ומיריש םישרוי
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 העונתה לש התישאר .א

 תאמ

 ןרפלאה קחצי

 ־אהה הירטסוא תורסיקב ןויצ״ילעופ תעונת לש התישאר
 ¬והיה םייחה יכבגמ התלע איה .אקארקב המיה ,תיגרובסב
 קדצו ימואל רורחשל ההימכהמו ,וז ריעבש םייממעה םיד

 העפשה וא הפיחד לכ אלל ןאכ המק וז העונת .יתרבח
 ולחה רשא תורחא תויטסילאיצוס־תוינויצ תועונת דצמ
 תוצראב האמ תישארו האמ יהלש לש ולא םינשב ץבצבל
 לע רבחמ התא םויכ .םידוהי ינומה ייח וכפ ןהב תורחא
 תונויער םע תימואלה היחתה ןויער תא דחי גזממו הלקנ
 וחתפתהש היגולויצוסה יעדמ .תוימואלניבו יתרבח רורחש
 הראה ונימיב וריאה תונורחאה םינשב ךכ־לכ המוצע הדמב
 תואידיא יתש לש תידדהה ותמלשהו ןתברק תא תקפסמ
 םיימואל םיגיהנמ .םינש לבוי ינפל רבדה היה ןכ אל ךא .ולא
 תורשפא תא ףקות לכב וחד ךדיאמ םילעופ יגיהנמו ךהמ
 רשוכ תעש לכב ועיבצהו תואידיאה יתש לש ינומרהה ןגוזימ

 ¬יצוס העונתו תימואל העונת ןיבש םידוגינהו תוריתסה לע

 היטרקומיד־לאיצוסה תעונתב הז וק טלב דחוימב .תילא
 רורחש לש ןויער לכ ינורקע ןפואב התחד רשא ,תירטסואה
 ידוהיה םעה לש ילכלכה הנבמה יוניש לשו ידוהי ימואל

 .הזב אצויכו לארשי ץראב םידוהי תנידמ תמקה ךרד לע

 ¬תפ חסונב תומחנ הלא םיגוח יפמ תועמשנ ויה רתויה■ לכל

 םע יטמוטבא ןפואב תידוהיה תימואלה היעבה לש הנור
 תוינידמה תויעבה לכ לש ןנורתפו םזילאיצוסה לש ונוחצנ
 ־תוחטבה ואצמ אל הארנכ ךא .ונימיב הרהמב תויתרבחהו
 ־יקיחרמו הרכה ילעב םיריעצ תובלב םיכלהמ ולא המחנ
 אלו ותפתנ אל המ םושמ רשא ,אקארק ידוהי ןיב תואר
 םיטעמ הלחת — ושגנו ולא תובורק תולואגב ןימאהל וצר
 :הראפתל לודגל היה דיתעש ןינבל דוסי חינהל — םידדובמו

 תא וחינהש םה אקארקב םידוהי םיריעצ .ןויצ־ילעופ תעונת
 ימואל ידוהי רורחש תגזממה היגולואידיא התואל הנפה ינבא
 ¬יהה תושחרתהה זכרמב דומעל• הדעונ רשאו םזילאיצוס םע

 .וניתורודב תירוטס
 רחסמ־יתבב םידבועה תדוגא אקארקב הדסונ 1900 תנשב
 ¬קמה םיסרטניאה לע ןגהל .דתיה התרטמ ."תודחא" םשב

 ¬יעה היעבה ׳דתיה וז הפוקתב .הז םידבוע רובצ לש םייעוצ

 רחאל תועש 8־ל הדובעה םוי תלבגה הז םוחתב תירק
 ¬נאה תא דיבעהל■ םידרשמבו רחסמה יתב לכב היה גוהנש

 ¬ארה הינקסעו■ הידסיימ .תועש 12—10 ףרוחבכ ץיקב םיש
 ,רגיבליז הדוהי ,דלאוויירפ דרנרב :ויה ״תודחא״ לש םייש

 .םירחאו ןרפלאה קחצי ,םיובסונ הדוהי ׳םארקנייל קירנה

 ¬נו םיבר ברקב בוט םשל התכז "תודחא״ו םימיה וכרא אל

 ןוגראל התויה דע ירחסמה ןוירטילורפה ישנא הילא ורה
 םירחוסה לש םבל תא חמש אלש יאדו הז רבד .שממ ינומה
 הקלחמה" דצמ הניטל םרג הזמ תוחפ אלו םג ךא ,םידיבעמה
 רשא ,.ס.פ.פ םינלופה םיטסילאיצוסה תגלפמבש "תידוהיה
 ¬והיה םילעופה לש הדיחיה םתגיצנ תויהל הכ דע הרמיתה

 ¬שכ םיממחתמ ויה תוחורה .דרפנ יעוצקמ ןוימ■ אלל םיד

 ישנאו "תודחא" ישנא — םימרזה ינש לש םהירבודל ןמדזנ
 ישנא .תופתושמ תופיסאב עיפוהל — םידוהיה ,.0.פ.פ
 ימאונש דועב תוללובתהל יולגב ופיטה "תידוהיה הקלחמה"
 ¬צוס תיב תמקהו תימואלה היחתה ןויער תא ולעה "תודחא"

 תחא אל .יגס אל םירובידבש אלא .לארשי ץראב יטסילאי
 ־ש רמול ךירצ ןיא .שממ םידי תורגתב תופיסאה ומייתסנ
 יכ ,"תודחא" תא ושילחה אלש דבלב וז אל ולא תויושגנתה
 ררבתה .היתורושב טהלה תא וריבגהו והודדוע ,אברדא םא
 םיסרטניאל המחלמה ןיב הריתס לכ ןיאש קפס לכל לעמ
 וא תבש—החונמ ימי ,הדובע תועש ,דבועה לש םיימוימויה
 ,םהב אצויכו הדובע ינינעל ןיד־תיב ,םילוח תפוק ׳א םוי
 ברקב ינויצה ןויערה תצפהו תוימואל תויוכזל המחלמה ןיבו
 ."תודחא" תא הקזיח ףאו העירפה אל וז תוליפכ .םילעופה

 "תידוהיה הקלחמה" לש התעפשה םיאלפ הדרי תאז תמועל

 טלחומ ןוילכ ינפב הדמע רבכו .תוללובתהל התפטה בקע
 לש ויתונויערל הברקתהו וקה תא תונשל הטילחה רשא דע
 לגד רשאו תיאסרגנוקה ןילופבו היסורב חתפתהש "דנוב״ה
 לש "תידוהיה הקלחמה" הכפה ךכו "תימואל תינכות״ב
 היטראפ אקסוואדישז" ,"תידוהי םילעופ תגלפמ״ל .ם.פ.פ
 "תודחא" לש תויוכזה רפסב רבדה םשרייו ."השטינטאבאר
 םהה םיללובתמה םיטסילאיצוסה תעונת ףא הצלאנ הצחלבש
 ¬ואלה ויתויטנב בשחתהל ,םיימואל תונויער המצעל לגסל

 שידיי תפש ןוגכ םיכרעב ריכהלו ידוהיה לעופה לש תוימ
 .המודכו תיתוברת הימונוטבא ,תימואל הפשכ

 ¬חא" לש האנה התוחתפתה תובקעבשכ ,1904 תנשב

 ביחרהל טלחוה ,ימצעה ןוהטבהו תוחוכה הב ורבטצנ "תוד
 ¬וצקממ םילעופו םידבוע םג הכותב דוגאלו ,תרגסמה תא

 םג ףלחוה ךכ םשל .ידוהיה בוחרב םיחוורה-םירחא תוע
 ¬מכ היה עודי "תודחא״ש ןוויכמ ,"תורח״ל "תודחא" םשה
 ¬ופל ,םיפסונ םיפנע ומק ךכ .דבלב רחסמ־יתב ידבוע רגא

 םירלדנס ,אנכוד־ישאר ,םיעסונ־תונכוס ,תונוורפ ,סופד ילע
 ־זת דחוימבו תוחלצומ תותיבש רפסמ ונגרוא .םהב אצויכו

 תימשרה הגלפמה קויד רתילו■ "תורח״ש ,התיבשה ןאכ רכ
 תתיבש איה ,םיבר םידה הררועו התוא הנגרא ׳"ןויצ־ילעופ.
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 תא הלועפל םג הררוע אקארקב התיבשה .אגכודה ישאר
 .תיברעמה היצילגבש תורחא תורייעב הזה אכודמה דמעמה

 ,רפיש קחצי ר״ד בונרטב התיבשה שארב. דמע לשמל ןכ
 -ישאר .הקזח תיעוצקמ הדוגא םש הנגראתנ היתובקעבו

 םא יכ רתויב םילדלודמ קר אל התיבש התוא דע ויה אנכוד
 הדובע תועש אלל ,תוילמינימ תויוכז אלל ,דואמ םילזלוזמ•
 םהילע לטוה םעפ אל ירהש ׳תבש תחונמ אלל ףאו תועובק
 וכז תרוכשמ םוקמבשכ ׳םיקדרדב תולפטמ לש דיקפת שממ
 םיתב־ילעב תונחלוש לע ךומס תויחל רמולכ ,"םימי" לוכאל
 תויוכזל םה םג וכז הנושארל .הכב םעפו הכב םעפ ,םינוש
 הלא םירבד .םילוח־תפוקל ףאו ,דבוע םדא לש תוילמינימ•
 ויה הנש םישמח ינפל ,םהילאמ םינבומכ םיארנ םה• םויהש
 רשכומ ירובצ דבועו דחא ןקסע אלו .הכפהמ רדגב שממ
 התוא לש היגשהמ ונהנש הלא אנכוד ישאר תורושמ אצי

 .התיבש

 :ןוגכ ,םישדח םיינוגרא תוחוכ םג ולע תובחרתהה םע

 ולחה ןכ ומכ .דועו םייהסוש ,רענעק בקעי ,קאהנריב ילתפנ
 רחא וכשמנש םיישפח תועוצקמ ילעבו םיטנדוטס םיפרטצמ
 ר״ד תא קר ריכזנ .תיטסילאיצוסה תונויצה לש תונויערה
 ר״ד ׳םולבדלפ ר״ד ,הבלוב ר״ד ,תוילגרמ ר״ד ,רעלעמ

 .םיבר רותמ םיטעמ ,דלוהנרא

 ךרוצה תא הלישבמ הגלפמה לש וז הריהמ תוחתפתה
 תעה־בתכ אקארקב עיפוה 1904 תנשב ,ןכאו .ימצע ןואטבב

 םיזכרתמ וביבסו "רעטעברא רעשידוי רעד" שידיי ןושלב
 שוביגה ליחתמ התע .הריעצה הגלפמבש םיגוהה תוחוכה
 ןכ לע .הרורב המרגורפ תארקל תונויערה לש יטרואיתה
 ¬רה תומצעתהה תע תא 1905^-1904 הפוקתב תוארל שי

 לע הזרכהה האב התע קר .העונתה לש תישעמהו תינויע
 יוטיב .היכרדו היתורטמ חוסינ לעו העונתה לש התוימצע
 םע עגמ שופיחו ימוקמה ינויצה דעוה תביזע איה ינוגרא
 ¬מב ינאטנופס חרואב ומק רשא תורחא ןויצ־ילעופ תודוגא

 ¬רזמהו תיברעמה היצילגבש תורייעו םירעב ,םינוש תומוק

 ,ץיבמד ׳אשיר ,בונרט םע ינוגראה רשקה םקוה ןכ •תיח

 בשי םש ,הניו םע ןבומכו ,ץיבונרשט ׳בובל ,לשימשפ
 תא תינמרגה הפשב םסרפמה יקסנלפק המלש העש התוא
 העונתה ישארמ םישיא ."רעטעברא רעשידוי" תעה־בתכ
 ,ןיקנבט ,רעקול ,יקסנלפק ,לבבורז ,בוכורופ ןוגכ ׳םלועב
 תא םירקבמ ,םירחאו קינאמסאפ ר״ד ,ןישאח ׳שטיבונזח
 ןמ .שעמבו הצעב ריעצה ףינסה ידיב םיעייסמו אקארק
 התוהמ לע ןושארה ינויעה רפסהש הז םוקמב ריכזהל יוארה
 ןופ קיטקארפ ןוא עיראעיט" אוהו ,ןויצ ילעופ תעונת לש
 םשו אקארקב עיפוה ,קינאמסאפ ר״ד תאמ "םזינויצ־ילעופ
 ־סאפ ץייוושמ ומע איבה דיה־בתכ תא .האצוהה הנמומ םג
 הכלממה יבחרב קר אל רפסה ץפוה םג םשמו ,ומצע קינאמ
 ןכו .תויזכרמה לארשי תוצופת לכב םא יכ ,תיגרובסבאהה
 תיקוח־יתלבה ןויצ־ילעופ תעונתל הבר הרזע אקארקמ האצי

 ןאכו תיתגלפמ תורפס םשל החרבוה ןאכמ .תיראצה היסורב
 ¬הש ןכ םא אלפ ןיא .םשמ םייטילופ םיטילפ טלקמ ואצמ

 םש ומייקתנ אושל אלו הלהתלו םשל הכז יאיקארקה ףינס
 ןויצ ־ילעופ תעונת לש תונושארה תויצראה תודיעוה יתש

 ¬תה 1907 תנשב .*1904־ו 1903 םינשב ,הירטסוא תורסיקב

 ןויצ־ילעופ לש הינשה תיאשחה הדיעוה אקארקב המייק
 ¬תה לש תישילשה תימלועה הדיעוה 1910 תנשבו תיסורה

 לש םיגיהנמה תיברמ לש םתופתתשהב ןויצ־ילעופ תודחא
 םע תפיסא יאקארקה ףינסה ןגרא ערואמה ילגרל .העונתה
 םידבכנה םיחרואה ודעצ השארבש תיגיגח בוחר תכולהתו
 המדת הז גוסמ הדיעוו הדיעו לכ יכ רמול ךירצ ןיא .ל״וחמ
 ¬ש רמאנ םא םיזגנ אל .ריעב העונתה לודיגל התמורת תא

 .הנשיה הירטסוא תוצרא לכב העונתה ראפ היה הז ףינס

 ¬וג השלש וחימצה הפוקת התואב ולעפש םיימנידה תוחוכה

 ¬נדוטסה דוגיא :העונתה לודיגב בר םקלחש םיליבקמ םיפ

 תורדתסהו "תידוהי" םישנה תורדתסה םיאמידקאהו םיט
 ¬סונ הז דבוע רעונ תורדתסה ."טנעגוי" םיריעצה םידבועה

 ןויצ־ילעופ ינקסע לש םתוליעפל תודוה 1904 תנשב הד
 ¬יעצ יפלא .םירחאו ןהכ ןימינב ,ןאגאז אנכש ,רענעק בקעי

 ודמל ,םתלכשה ומילשה ׳וכנחתנ ,הב םכרד תא ושע םיר
 ־איצוסו םינויצ םתויהל ורגבתהו תיאמצע הבשחמ בושחל
 ןבומ אולמב תמחול תורדתסה וז התיה .םינמאנ םיטסיל
 ־םוא־לכה תינויצה תורדתסהב אל התמגודכ היה אל .הלמה
 תויללכה תויטסילאיצוסה תועונתה תחאב אל ףאו תירט
 תיתוברת הדובעב הקפתסה אל■ "טנעגוי" תעונת .הירטסואב
 םיינומה םיריכזת ,תונגפה ,תופיסא הנגרא איה .טרופסבו

 רפס־יתב תמקהל ׳דבוע רעונ לש ויתויוכז תנגהל תועיבתב
 רעונל ץיק תונחמ ,תיתרבח הנייגיהל ,תומלתשהל ברע לש
 הרגיש תיאקארקה "טנעגוי" תעונת .היב יד אל .המודכו
 םיקהל טשפדובו הניו ,הניבוקוב ׳היצילג ירע לכל םיחילש
 ןימינב לש ועסמ חילצה דחוימב .התמגודכ רעונ תועונת םש
 ־יעוה .ץיבונרשט—הניו וקב םיפינס לש הרוש םיקהש ןהכ
 תואמ :ההובגה םתמרב ונייטצה וז העונת לש תויתנשה תוד
 העונת ירגוב לע .ליכשהלו דומלל רפס תיבבכ ובשי םיריצה
 לאקזחי ,גינוה םייח ׳רעינלעוו המלש ,טאטשיונ ךלמ םינמנ וז

 תינויצה תורדתסהה תרגסמב הדובע תעונת דוסיל ןושארה• ןויסנה *

 איצוהש ,אדנל לאפר לואש ר״ד י״ע 1899 תנשב השענ תימלועה

 תונשב .06! ]11415(: 116 /! !1161161־ ןוחרי תינמרגה הפשב רואל

 תוינויצ םילעופ תודוגא רבכ תומייק ויה ט״יה האמה לש םיעשתה

 םינשב .ןירב ,הניו ,בלסורי ,לופזנרט ,בובלסינטס ,אקארק ,בובלב

 המקוה 1903־ב .םייצרא םיסוניכב ולא תודוגא וסנכתה 1900—1899

 לש תיצרא תודחאתה ,בובלמ רוש ׳ה לש ותמזויב בובל תדיעוב
 .תודוגאה לכ

 .עו (ביבא־לתב ישכע)ןהאפ לראק ,םיטנדוטס ינש ואיצוה הניוב

 ."רעטעברא רעשידיי רעד" ינמרג ןוחרי 1903 ץיקב ,קינרבוא

 .אקארקב הדיעוה 1י904 יאמב המייקתה הלאה םיכרועה ינש תמזויב

 אהארקל רבעוה ןותעהו ןויצ־ילעופ תודחאתה הדסונ וז הזזיעוב
 .ן.ג.מ.נ ר׳־ד] שידייב עיפוהו
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 ¬שב .םירחאו ןהכ ןימינב ,ץיטשרבליז ףלאוו הנוי ,גרבדירפ

 תעונת לש דחוימ ןוחרי אקארקב עיפוהל לחה 1907 תנ
 הנואטב ןה הזכרמ ןה ורבעוה ןמז רובעכ םלוא •תאז רעונ
 ןויצ ילעופ לש הזכרמ ןכמ רחאל םשל ורבעוה ןכו .בובלל
 ב וב ל ."רעטעברא רעשידיי ר עד" ןותעה תכרעמ ףאו המצע
 םג ולעפ םש .הניבוקובלו הלוכ היצילגל הריבה ריע ירתיה
 גרבנרטש ר״ד ׳םייר לשנא ,רקול לרב ,דלפנזור םכאמ ר״ד

 .דועו

 ילעופ תעונת תוחתפתהב יצולח דיקפת אקארק האלימ ךכ
 יבגל םג םא יכ ,הלוגב תולועפה יבגל קר אל םלוא .ןויצ
 ¬קה הלוע תיברעמה היצילג יפינס לכמ .הילעב תויצולחה

 בונרטמ םירבח םיאב םהירחא .אקארקמ הנושארה הצוב
 .םירחא םיפינסו

 ךורא ןמזל ןבומכ הקיספה 1914 תנש לש םלועה תמחלמ
 ¬ל וחלשנו וסיוג םירבחה לש םבור .תיתגלפמ תוליעפ לכ
 ¬חה ןילופ תעדמ םוק םעו המחלמה םות םע .ברקה תודש

 בוש תוכפל ולחה תירטסואה תורסיקה תוברוח לע השד
 םירבח לשו תותיזחהמ םיבשה לש םעויסב העונתה ייח
 ויוניכב וא "בוכורוב תיב" םקוה 1918 תנשב דימ .םישדח
 בציתמ תוריכזמה שארב ."אשטיגטאבאר אכעשטס" ינלופה
 ¬וה ,תיברעמה היצילג לכב םיפינסה ומקוה .טאטשיונ ךלמ

 ¬ייח לש םלרוגל גואדל םג שי ."רעפמעק רעד" ןואטבה אצ

 ¬רופ תמיאמ תימצע הנגהל םיאת םיקהל ,םיררחושמ םיל

 ןמצע תורישכמה תונושארה תוצובקב לפטל ,םיינלופ םיע
 ¬או םיביטרפואוק ,הרשכה תודוקנ תומקומ .הצרא תולעל

 .ןשוימה הליהקה רטשמ דגנ הכרעמ תחתפנ .תוינכרצ תודוג
 דוסי לע תוליהקה ןוגרא תועבותה תוינומה תופיסא תוארקנ
 .ןויצ ילעופ לש םתינכותל םאתהב תילאנוסרפה הימונוטבאה
 םינשה .לארשי ץרא ןינב תבוטל םיפסכ ףוסיאב םיקסוע ןכ
 ¬נידב ושייב אל ׳המחלמה רחאל תונושארה ,1919^-1918

 .המחלמה ינפלש החירפה תונש תא ןהלש תוימ

 ־רקומידו תינולוח תוגיצנ ןתמל תינומהה העיבתה ץחלב
 ,1918 תנשב ,ןילופ תלשממ התואינ ,ידוהיה טועימל תיט
 דמעוה ושארב .תיברעמה היצילג ידוהיל ימואל דעו םיקהל
 ־נריב ילתפנ וב ובשי ןויצ ילעופ םעטמ .ןוהט עשוהי ר״ד
 ¬הו םייתדה םיגיצנה תודגנתה םלוא .ןרפלאה קחציו קאה

 .לטוב אוהו הז דסומב הלביח םיללובתמ
 ¬והיה הליהקה יבגל ,םינפ יפלכ לעפוה המוד ינומה ץחל

 ־כ םמצע וארש םיללובתמ הכ דע ודמע השארבש ,תיד
 ¬ל ץלאנ ס ליט ר״ד הליהקה שאר ."השמ תד ינב םינלופ"
 ¬טמ ,םינומהה תוגלפמ יגיצנ ופרוצ הליהקה דעול ,רטפתה

 םולשו קאהנריב ילתפנ םירבחה וסנכנ ןויצ ילעופ םע
 ,הז ימונוטבא דסומ לש ותוינולוח לע ומחלנ םה .דניירפ
 ¬כלכ ,תויתרבחה תויעבה לולכמב תסוומ חוכל ותכיפה לע
 ¬הל ועבת תאז םע דחי .אקארק ידוהי לש תויתוברתו תויל

 הריגהה יניינע תא םג הליהקה דעו לש וחוקיפל דימע
 היה השק םלוא .טרפב לארשי־ץראל הילעל הרזעהו ללכב
 ימונוטבא זכרמל הזה ןשוימה דסומה תא ךופהל םיטעמל
 ¬ומל הדומצ הראשנ םייניבה ימיב שבלש תומדה .הזכ אלמ

 .ףוסה דע הז דס

 ןויצ ילעופ תודלותל תומלשה .ב
 תאמ

 (לג) רבלוו המלש

 1919—1903 הפוקתל .א

 ¬בועל תודוגאה תדיעו בובלב המייקתה 1903 תנשב .א
 זכרמכ "תודחא" הרכוה הדיעוב .היצילגב רחסמ יתבב םיד

 דרנרב ,רזייר לואפי ורחבנ תישארה הלהנהל .ןלוכ תודוגאה
 ־לאפ ןואיל ,םארקנייל קירנה ׳רעגיבליז הדוהי ,דלאוויירפ
 תנשב .םיובסונ לדויו ןרפלאה קחצי ,טענאב קירנה ,ןאמ
 ¬סוא תורסיקבש תודוגאה לכ לש הדיעוה המייקתה 1904

 ןואטבה רבעוה םג זא .ןויצ ילעופ תעונת תישאר וזו ,הירט
 .שידייב אצוהו אקארקל הניומ ינמרגה

 דעוה ידי לע תילגרמ ףסוי ר״ד הנמתנ 1904 תנשב .ב
 ¬ויצה תולועפה לע חקפל היצילג ברעמל ירוזיאה ינויצה
 ןויצ ילעופ שארב דמע אוה ןכמ רחאל .הגלפמה לש תוינ

 .וטיגב הפסנ .לאמש
 ־רטב הפסנש ןאגאז אנכש דמע רעונה תעונת שארב .ג

 אניגער ודמע "תידוהי" םישנה תורדתסה שארב .יקנאילב
 .ןייטשרעה אפעטסו גרעברעפעפ

 הגלפמה הנגרא לצרה תומל ןושארה הנשה םויב .ד
 ¬או ןבל־תלסת םילגד תפנהב ריעה תובוחרב לבא תכולהת

 .םימוד
 הגלפמה העיפומ םיחרזאה דקפמ תעב 1910 תנשב .ה
 שידייש ןוויכמ םלוא ;םאה תפשכ שידיי םושרל המסיסב
 הלומעת התיה ,הפשכ הירטסוא תונוטלש ידי לע הרכוה אל
 הכ תאזה הלועפה ,דתיה הנהו .רסאמ וא סנקב הכורכ תאז
 .םישנועה תא ליעפהל תונוטלשהמ ענמנש דע תינומהו תבכרנ
 ופוסב התיה םידבועה תבוטל תידמעמה המחלמהו שי .ו
 ברעב 6־ב תויונחה תריגסמ .םידיבעמה תבוטל םג רבד לש
 תחיתפ ןעמל המחלמל העדונ תדחוימ תובישח .םה ףא ונהנ

 ־יובח ויה תורוגס תבשבש רחאל ,עובשב ׳א םויב תויונחה
 תפתושמ תיזח ,דתיה תאז םגש ןבומכ .םידוהי לש םהית
 ¬ממה תדמע התיה הז ןינעב םלוא .םידיבעמהו םידבועה לש
 ׳א םויב רחסמה להנתה דכמ האצותכו רתויב הפיקת הלש

 .תירוחאה תלדה ךרד תיאשח הרוצב בורל
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 ריעצ ןוורפ תושארב דעו םקוה םלועה תמחלמ ימיב .ז
 םא תיזחב םא םידוהיה םילייחל עייסל ,גרעבדירפ לאקזחי

 .םירפסו םינותע ,ןוזמ תוליבח םהל וחלשנ .יבשב

 -דירפ לאקזחי לש ותושארב דבועה רעונה תעונת .ח

 תחא תעב .םיערופב המחלמה תיזחב תובר הלעפ גרעב
 .רעלעג חספ ידוהיה גרהנ תויושגנתהה

 רטפתהל ץלאנ ללובתמה הליהקה שאר םליט ר״ד .ט
 ¬נב ךותל הצרפ תוינויצה־תועונתה לכ לש הנגפהש רחאל

 .ותורטפתה תא העבתו הליהקה יניי

 ¬צוסה תגלפמ ,.ם.פ.פ תא ךושמל היה דחוימ■ דיקפת .י

 אל הז רפד .תוימשיטנאה דגנ הכרעמל םינלופה םיטסילאי
 וז הגלפמ לש הישאר ברקמ םיטעמ אלש ןוויכמ ,לק היה
 תובר תושיגפ ומייקתה .םידוהיל האנשה יעוגנ םמצעב ויה
 בציתה יקסנישאד יצאנגיא עדונה גיהנמה רשא דע םמע
 ¬ל ףקותב בריס תאז תמועל .תוימשיטנאב המחלמה שארב

 תוימואל תויוכז ןתמל ןויצ ילעופ תגלפמ תועיבתל■ ףרטצה
 םג ענכשל חילצה קאהגריב ילתפנ ,ונירבח ןקז .םידוהיל
 תא ,.ם.פ.פ לש םיקיתוה היגיהנממ דחא תא תאז הדוקנב
 סופד תיבב םיינשה ודבע םינש ינפל .ךלאישימ םופדה לעופ
 םעטמ■ זורכ םסרופ ךלאישימ לש ותעפשהב .ם.פ.פ לש דחא
 תוימשיטנאה■ דגנ הפיקת הדמע ובו ינלופה םעהל .ס.פ.פ

 .םידוהיה לש תוימואלה תועיבתה■ דעבו

 םלועה תמחלמ םות םע .ב

 .ריעב דואמ רומח ילכלכ בצמ רצונ המחלמה םויס םע

 חבטמ. םקוה .תונוש תורוצב הרזעה תא הנגרא הגלפמה
 .םיעצמאה ירסוחמו תיזחהמ םיבשה ליבשב רקיעב םילעופ

 תואמל .רתויב ךומנ םולשת תרומת וא םנח ויה תוחוראה
 שארב .בער תפרחמ הלצה תניחבב שממ הז היה םישנא
 .ןהס ןימינב דמע חבטמה לע חקיפו ןגראש ירוביצה דעוה
 רוציי ילעפמ ומקוה .הקוסעתל םג גואדל היה ךירצ םלוא
 ןגרואמ ןפואב •תואלמשח ,תורלדנס ,תוטייח ׳םייביטרפואוק
 ןוויכמ .םתייחמ ואצמ םילעופ תורשע■ •םלג ירמוח ואבוה
 תודוגא ונגרוא ,התיה השק הלא םימוב ןוזמה תקפסא םגש
 ¬מוש ,זרוא ,רכוסכ םיכרצמ .םישנא תואמ וללכש םינכרצ

 דעו םקוה ןאכ םג .םילוז םיריחמב וקפוס המדא־יחופת ׳םינ
 המצע הינכרצה שארב .ןרפלאה קחצי דמע ושארבש ירוביצ
 ¬אה ודי לע ורזעו (וטיגב חפסינ) דניורפנעלעיז ןמחג דמע

 בערנייוו .ב ,שידניוו םיחאה ,רעצנימ דוד ,רענסאג םיח
 ומיקהו תודחא תורייעו םירע ואצי אקארק תובקעב .םירחאו
 םקוה ןכמ רחאל .רוצייל םיביטרפואוקו םינכרצ תודוגא

 ימ ,דניירפ םולש תושארב 210^5 ארקנש םלוכל זכרמ
 אקארקב תיטסילאירוטירט הגלפמ לש הדסימ םעפ היהש
 ¬רמב ריכזמכ .ידוהי ןורטאית ןעמל הרבחה ר״וי ןכמ רחאלו
 ןויצ ילעופ רבח שמיש תיביטרפואוק הקפסאו היינקל הז זכ
 הז חטשב ולעפ הדשה ירעבש םיפינסב .רענלעוו המלש
 ,ץיבמדמ ןאפייל קחציו סחנפ ,וואנאשפמ רעגזור לעטאמ

 ,בונרטמ לאוו לרעב ,ץנס־יוואנמ לייטרבואהו לעבענק .י

 בייל ,קאנאסמ ראש ,אשיירמ עקארס ןתנו שיפ דרנרב
 .אלסאימ רערעוו

 חתפנ .םיינחורה םייחה שודיחל הגלפמה הגאד ןכ ומכ
 ¬לכ םיאשונ לע תואצרה ,םיסרוק וב ומיוקו האירק םלוא

 הריעז תונמאל הקהלו המיב םג המקוה .םייתורפסו םיילכ
 ןמחנ ,ןרוק ךלמ ,ןאלעאי לאוי ,ןאגאז אנכש תופתתשהב

 .לטסרעג ,רעברעפש ךורב ,וועלעפימ
 .דבוע רעונ תדיעו אקארקב המייקתה המחלמה ימי םצעב

 הדובעה תא שדחל טלחוה .םיפינס 19־מ םיריצ 29 וחכונ
 ¬יהנמו הדסיימ רחבנ גיהנמכ .המחלמה ץורפ םע הקספוהש

 הגיהנמכ שמיש אוה ןכמ רחאל .רענעק בקעי םדוקה הג
 םלועה תמחלמ דע לאמש ןויצ ילעופ לש רעונה תעונת לש
 הלע םשמו ב״הראל עיגה םידודנו לכס רחאל .הינשה

 .1953 תנשב תמו הצרא

 המייתסנש רחאל רצק ןמז רמולכ ׳1918 רבמצדב
 תדיעו אקארקב הסנכתנ הנושארה םלועה תמחלמ
 רבעב ויהש תוצראה לכמ םיריצ תופתתשהב ןויצ ילעופ
 שודיח ןבומכ התיה היעבה .תירטסואה תורסיקה ימוחתב
 ¬שמ תוהזל רשפא רמתשנש םוליצמ .הגלפמה לש התדובע

 ר״ד תא ונא םיאור רתיה ןיב .וז הדיעוב םיבר םיפתת
 ,ןהכ לכימ ,הניבוקובמ לדור .מ ,דיוד לשנא ,רענזור ריאמ
 ¬המ םיבר .םירחא םיברו הניומ םירוי •ש .א ,רגניז לדנמ

 ר״ד לשמל ןכ .ירטסואה אבצה ידמ ,םידמב ןיידע םיריצ
 ,רענלעוו המלש ,ןאמעליט .מ ,םייהסוש .ל .א ,רפיש קחצי

 ףלאוו הנוי ׳עזוח גינעוו ילתפנ ,רעלפעש .ל ר״ד ,ןהמ ןימינב
 .ןייטשרבליז

 םירבחה םע עגמה שודיחל ועגנ תונושארה תוטלחהה
 ¬לכה הרזעה ןוגרא ,םיקחרמב ןיידע םירוזפה םעו ץראבש

 הנומת גישהל היה ךירצ .שובלמבו ןוזמב ,םירבחל תילכ
 תעפוה תא דימ שדחל טלחוה .ידוהיה םלועב שחרתמהמ
 לדנמ ונמתנ םיכרועב ."רעטעברא רעשידיי רעד" ןואטבה

 .םירוי .ש .אז רעגניז
 ־יאהו גיהנמה לש ותומ לע העידיה העיגה הדיעוה תעב
 תעב בויקב תמ אוה■ .בוכורוב רעב ,ןויצ ילעופ לש גולואיד
 ריכה הדיעוה יפתתשמ לש םבור בור .ולש הלומעתה עסמ
 ינפל הירטסואב תודיעוב עיפומ היהש בוכורוב תא הפי
 .לוגדה גיהנמה תריטפ לע רעצה היה ברו ,םלועה תמחלמ

 .השרווב הגלפמה לש יטילופה זכרמה םקוה המ ןמז רובעכ

 -לעוו המלשו םייח ושארבו יזוחמה דעוה ןגראתנ אקארקב

 .רענ
 1939—1920 .ג

 גוליפ הניוב תימלועה הדיעוב לח 1920 תנש יהלשב
 םיריצ אקארקב וסנכתנ הדיעוה רחאל .ןויצ ילעופ תגלפמב
 םיקהל וטילחהו אקארקו ןילבול ,,זדול ,השרו ,ןילופ ירעמ
 ¬מה :התיה הכרד .״היולת־יתלבה ןויצ ילעופ תגלפמ״ תא

 הדובעב תופתתשה ,תדבועה לארשי ץראב הכימתה ךש
 ¬תב תוליעפ ,דוסיה ןרקו ל״קקכ תוימואלה תונרקה ןעמל

 עגפי הזש ילבמ ינויצה סרגנוקב תופתתשה■ ,ץולחה תעונ
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 התנוכ וז הגלפמ .יטסילאיצוסה לנויצאנרטניאל תונמאנב
 ןויצ ילעופ תגלפמל דוגינב ,ןימי ןויצ־ילעופ םשב ךכ רחא

 .לאמש ןויצ־ילעופ םשב התעמ התנוכש ןילופבש

 הגלפמבש ןוויכמ ,תינמיה הצובקה לש הכרד התיה השק
 ¬בש דועב ,רעונה לש ובור ראשנ ׳רתוי הלודגה ,הינשה

 םיקיתוה םירבחה■ לש םבור וראשנ היולת יתלבה הצובק
 םלוא .תדבועה לארשי ץרא תונויערל םתונמאנ םהב הרבגש
 תוגאד יסומע ׳רתוי רומח היה וללה לש ילכלכה םדמעמ
 ¬ובעל רסמתהל תורשפא אללו רתוי םירגובמ ויה יכ הסנרפ

 ־ילעופ תגלפמבש םיריעצה תאז ושעש .דדמב הגלפמה תד
 .לאמש ןויצ

 לש התשירעל ,דוסי־תדיעו התוא תובקעב ,התיה אקארק
 רעטעברא סאד" ןאכ עיפומה ןותעה .השדחה הגלפמה
 הליעפה ותרזעב .ימשרה הנואטב אוה (לעופה■ רבד)"טראוו
 םייקתנ ןרפלאה קחצי רבחה העונתה ינושארמ דחא לש
 .השרוול רבעוה ןכמ רחאל .המלש הגש אקאדקב ןותעה
 ־גיז לידנמ ,טעמאכ םהרבא ופתתשה תיאקארקה תכרעמב■
 לטנו היסורמ עיגה רשא ןמגרעב ןרהאו ,רעפיש קחצי ׳רעג
 םע דחי רבעוה רשא דע ןותעה תכירע תא ומצע לע

 .השרוול ןותעה

 ןוייצ״ילעופ לש השדחה הגלפמה לש היתולחתה ויה ךכ
 ¬סהה ךותב תוגלפמבש הקזחה תויהל ןכמ רחאל הכפה■ רשא
 .ןילופב תיצולחה העונתה שארב הדעצו תינויצה תורדת

 ךירצ .רתויב םיבושחה דחא תויהל ךישמה אקארקב ףינסה
 ¬קמה תודוגאה תא שדחמ! ןגראל גוליפה רחא תשגל היה

 המקוה בוש .ןימי ןויצ ילעופ תונויערל תונמאנה תויעוצ
 רחסמה יגוס ןיב הדרפה ךות רחסמה־יתב ידבוע תדוגא
 ¬חה לש הדובעה ליבשב הרשכה תודוקנ ומקוה .םידרשמהו

 .תיתוברתה הדובעה לש הקמעהו הבחרה ןבומכו ,ץול

 לש חורה יכלה םע קבאהל הגלפמה הכישמה ץוח יפלכ
 ¬והיה יבגלש ןוויכמ .ס.פ.פ הרידאה ׳צוםה תינלופה הגלפמה
 ובשחנ ןויצ ילעופ ."דנוב״ה תעפשה הב .דתיה הקזח םיד
 יאמידקא את םקוה .תיראטילורפ־יטנא העונתכ .ס.פ.פ יניעב
 ־עיוו .י .מ .ץיבוכורוב לש הליעפה םתופתתשהב■ "תודחא"
 עגמ רוציל וחילצה םה .ןאמדלוג ליסק ,רעסיוה ןמלק ,בער
 שטיוועיקנאריצ ףיזוי ,םורג סקילפ .ם.פ.פ יגיהנמ םע הנבהו
 תפתושמ םע תפיסא המייקתה םתרזעב .יקסנאמיש דלומורו
 המירהש תוימשיטנאה דגנ .ס.פ.פ יגיצנו ןויצ ילעופ לש
 ןושלב ןואטב םג אצוה וז תוברקתה םשל .בוחרב שאר
 .(23. !125221 ^׳2522 ז״01001£)"םכתוריחו ונתורח לע״ תינלופה

 ,םינוורפ ,תופרוצ ידבועל תודוגא ומקוה תידמעמה תיזחב

 ףסוי תאז הדובעב ויה םיליעפ .דועו םירלדנס ׳םילבס
 ־לעוו המלש ,ןהכ ןימינב ,רנזייא ,רעטיג לארשי ,גרעבנירג

 .םירחאו ןאמדלוג ליסק ,רענ

 .ברע ירועשו תיממע הטיסרבינוא ׳הלודג הירפס המקוה
 אתו שטיבוכורוב ןאילימיסקאמ ,גינעה םייח ולעפ הז חטשב

 ¬שב םירבח תוחישל תושיגפו תותבש־יברע .םיאמידקאה

 .תידוהיה אקארקב חורו תוברת ייחל םיזכרמ ויה תותב
 דיל רעונ תדוגא םג המקוה תיצולחה העונתה תרזעב
 הדמע איה .םידבוע םיריעצ תואמ הילע ונמנ .הגלפמה
 המייקש ׳"רורד" תיצולחה העונתה םע רתויב קודה עגמב
 וואשאלפב ,ריעה תביבסב ץוביקו הרשכה תדוקנ אקארקב
 ויח הז ץוביקב .(הדמשה םוקמל םינמרגה ימיב הכפהש)
 ¬בש תשורח יתבל הדובעל ורדחש םילעופ 50 ףותיש ייח

 היהי לאו .לארשי ץראב הדובע ייחל םמצע ורישכהו הביבס
 אל תשורח יתבב םידוהי תקסעה ןכש ,ךיניעב לק רבדה
 דעו םקוה .תינלופה םילעופה תעונת יניעב ףא הפי התארנ

 רסמתהש (וטיגב הפסיג) גאצרעה לאומש תושארב ירובצ
 .םיצולחל הדובע תומוקמ תאיצמ לש הז ןיגעל

 ¬ש ,ץוביקב חספ תולילב םירדסה תא ףפא דחוימ רהוז

 תובר .היקיתוו הגלפמה יריעצ ,ץוביקה ירבח םהב ופתתשה
 שארב דמעש ,רערעדנאוו ןואיל ר״ד ץוביקה ןעמל .רשע
 תלועפל שידקה ונמזמ הברהו אפור היה■ ."הרזע" הדוגאה■

 .םיצולחל תישממה הרזעה
 לש ןויערל םאו םוקמב םיצולחל םא הרזעל ףסונ רישכמ

 "תדבועה לארשי ץרא ןעמל הגילה" .דתיה ׳תדבועה תונויצה
 ."ריעצה רמושה" םע תופתושב הנגרואש

 ¬ומב םג ולעפ ׳גרעבנירג ףסויו רעטיג .י ,הגלפמה ירבח
 ץראב ןירשימב םירושק ויה אלש םירחא םיידוהי תודס
 .ללכב םידוהי םירגהמ תרזעל הרבח ,"סאעי" ןוגכ לארשי

 .זוחמבו יאקארקה דעוב ודבע םה
 עדונה ןלכלכהו הגלפמה רבח אקארקב רקיב 1933 תנשב
 .זוחמבו ריעב ילכלכ רקחמו רקס ךרעש יקסני׳צשעל בקעי
 עיפוהו בורוזולרא םייח ר״ד אקארקב םג רקיב הנש התוא

 ינפל ןילופב ןורחאה ורוקיב הז היה .הלודג םע תפיסאב
 .וחצרה

 המקוה ,םיריעצ רקיעב הללכש ץולחה תעונתל ליבקמכ
 םידבוע תיעוצקמ הכרדהו םוקמ ואצמ הבי "דבועה" תדוגא
 םתוקבד תא תישיא המשגה םישגהל וטילחהש ,םירגובמ

 .ינויצה ןויערב
 קאהנריב .נ ידי לע התשענ הלכשהו הרבסה תדובע
 .תירבע ודמיל ,לארשי ץרא לע וצרה םה .וועלעפימו
 יניינעב .רענלעוו גינעה םירבחה הלא םימוחתב ודבע ןכ
 קוסעל ךרוצ היה םימעפל .רענזייוו לארשי לפיט הילע
 .תוברה תולבגהה ללגב תויקוח יתלב םיכרדב םג הז ןינעב
 אב םינמרגה תשילפו הינשה םלועה תמחלמ ץורפ םע
 ¬יב ורמש הגלפמה ירבח :תאזה הפנעה הדובעה לכל ץקה

 .יטסילאיצוסהו ינויצה ,ישונאה םדובכ לע םהה םימויאה םימ
 ,שטיבובייל ץולחה תעונת ישארמ דחא דחוימב ןאכ רכזי
 .םיינמרג םילייחב תויושקנתה ןוגריאב ליעפ קלח לטנ רשא
 אוב םע ,אקארקב ןימי ןויצ־ילעופ תשרפ המייתסנ ךכ
 הפסנ — הפסנ רשא ,תראופמה אקארק תודהי לע ץקה
 .לארשי ץראב םייחה שודיחלו הילעל — םייחל רתונ רשאו



 ריעצה רמושה
 תאמ

 (ןיילש)יתדח בקעי

 .1914 תבש ץיק

 רעונה יבבי םילוח יתבל וכפהב רפס יתב ׳וסיוג תובאה
 ¬יה תובוחרב ויה םיטטושמ תוצובק תוצובק .םשפנל ובזענ

 ¬יהב םיקפוא אללו םירידס םידומיל אלב ,אקארקבש םיידוה

 .רחמל םיר

 ¬ה לעופהו ינויצה רעונה תעונת לש ןהיתולועפ וקספ

 לש הדיחיה םבל תמושת .וסיוג םיכירדמה לכ יכ ,ינויצ
 .םירחא תוארמל התע התנפוה םידוהיה תונבהו םינבה

 תונטקה תוצובקב םילכתסמו תועש לע תועש ויה םידמוע
 "הינולב״ה תודשב םינמאתמ ויהש םינלופה םירנויגלה לש

 ואר .יקסדוסליפ "רוימ״ה לש ותארוהב ןדרוי קראפל לוממש
 ויה םילד ,םיסוס לע םיכוכר םיאצויה םינלופ םיריעצ
 לע םחלהל — םהיבכור לש תובהלתהה הבר ךא ,םיסוסה

 .ןילופ רורחש
 םעו ,האנק ,םיריעצב ,ונב וררועש חרכהה ןמ הלא תוארמ
 ליטהש ,דנארב ,דחא רוחבב יתרכזנ .תויצאיצוסא האנקה
 ינפל הדירפ תכרב לוטיל אב רשאכ ירוה תיבב תושגרתה
 םילוע לש םיפסונ תומש וריכזה םירחא .לארשי־ץראל ותאצ
 ולע .םירחאו דלפיונ ,רגולק ומכ תומש ,אקארקמ םיריעצ
 האנקה .לארשי ץרא תודשב וירובגו "רמושה" לש תומשה

 .הנפמה תא ודילוה םיעוגעגהו

 המהדת ישדח רחאל הסינש ,גרבדירפ לאקזחי הז היה
 רעונה תעונת תא שדחמ םיקהל המחלמה לש םינושאר

 .וצצוק היפנכש

 זכרל יעבטה ןורשכה וב היה רבעשל "דנעגוי״ה ךירדמ
 תוצובקב ונתוא ןגרא אוה .םיגוש םיגוחמ רעוג וביבסמ
 וברהו הנחמ ייחבו םיליגרתב ,םיקחשמב וקסעש םיפוצ לש
 .לארשי ץראב "םירמוש״ה לע חחושלו ןויצ ירישמ רישל

 ויה םיארנ וקפואב רשא ,הלסיוה תודג לעש חותפה הדשב
 אקארקבש "ריעצה־רמושה" םלועל אב ,םיילוטאק םירזנמ

 ."דנעגוי״ה שדחמ דלונ םג ןאכו

 םיפסאתמ ונייה םהבש םייטרפ םיתב המכ ןויצל םייואר
 .וז רעונ תעונת לש תינויערה הכרד לע םיחוכיולו תושיגפל
 עטלא׳״ד ןשיה תסנכה תיב תבריקב "םאגספעסוי״ה הצקב
 ¬וס םיחוכיו ויה גרוב תחפשמ לש הנטקה התרידב "להוש

 לש וביט ןיבו םירמושה לצא ןתינה ךוניחה ןיב םירע
 .לארשי ץראל ויה םהייוואמ לכ םינושארה ."דנעגוי" ןוגראה

 ימיב ןכמ רחאל תוימוקמ תויעבב הברה וקסע םינורחאה
 ¬יד ,דתיה םיינלופה םיערופה ידימ םידוהיה ייח לע הנגהה

 ־בש הינשה רצחב טדימשדלוג תחפשמ לש הרצה התר
 ־הש דועב ,תושיגפל הינסכא ונל תשמשמ 16 "סאגספעסוי"
 ץולחה ןגראתנ רשאכ .קשנ ילכל ןסחמכ שמיש הלש ףתרמ

 השיגפה םוקמ היה ריעל ץוחמ לא הרשכהל ואצי ונירבחו
 ¬שמ תרידב (הדשה ירעמ םג) "םיצולח״לו "םירמוש״ל

 .12 .םמ אלאי׳צ־וג׳זוב בוחרב ןיילש תחפ

 תוחתפתה התיה תרכינ אקארקב רעונה תולועפל ליבקמב
 ¬וצ תוצובק ןהב וצצש היצילגבש תונטקה םירעב םג המוד

 ןוגראל םירזופמה םינקה ודכלתנ 1915 תנשב .תובר תויפ
 "ריעצה־רמושה" תעונת לש תישאר הצעומ הרחבנו יצרא

 .הירטסוא תריב ,הניוב היה הבשומ םוקמ רשא

 ןעשטייד ןפיוא" גרבדירפ לאקזחי ףסאש רעונה ןיבמ
 השעמה שוביגלו הכרדהל םישדח תוחוכ וטלבתנ ,"דלעפ

 .לארשי ץראל הילעלו הדובעב הרשכהל יכוניחה

 םיברו "דנעגוי״ה תולועפב וזכרתהו ודרפנ םהמ םידחא
 היהש ןושארה "םילעופ,־םירמוש" דודגל ןיערגה תא וויה
 םירמוש" םשה .אקארקב "ריעצה־רמושה" ידודג לא ףנוסמ
 םירענמ רקיעב בכרומ ותויהמ וז דודגל ול אב "םילעופ
 םינשב ומתוח תא עיבטה יממעה ויפואב, הז דודג .םידבוע
 ןיערג ושמיש וירבחו ,אקארקב ירמושה ןקה לכ לע תואבה
 ויה הז דודג לש תוצובקה ישאר .תיצולח הרשכהל בושח
 ¬תפש םהו 1919 תנש יהלשב לארשי ץראל ולעש םינושארה

 "ריעצה־רמושה" תעונת ירבח לש הלודגה הילעה תא וח

 .1920 תנשב היצילגמ

 רפס יתבב דמולה רעונה ןיב הסיסת השגרוה ןמזב וב
 ןפואב ופסינ םהינשש רפיצו לגופ י״ע ונגרואש םיינוכית

 ¬שה רשא םה .ידומיל רויסל םתאצב םירטטה ירהב יגארט

 ךנחתה רשא דמול רעוג לש ןגרואמ דודג םהירחאמ וריא
 ,חונמה לגופ לש ותוחא לגופ הקשת .ינויצה ןויערה חורב

 רשא תונב לש דודג םקוהו תובר תורענ הביבסמ הנגרא
 .ראיוש הלה הדמע ושארב

 םישיא המכ ודמע ושארבש אקארקב ירמושה ןקה הכז
 לע ןכו דמולה רעונה לע ןה םתעפשה התברש םיטלוב
 ¬מש ב״חאו טלבנסינ קלוט הז היה הנושארב .דבועה רעונה

 .ןיב• והילאו םיובנדניל הטסוג ,טאלב ןוע
 ¬סהב םיגיהנמ המכ דצמ ונילע התיה תרכינ העפשה

 ונילע ךליה הנושארו שארב .ןויצ ילעופבו תינויצה תורדת
 ,ןיטשפליה םייח ר״ד ודצלו ןוחט עשוהי ר״ד לש ומסק

 .לבבורז בקעיו רפיש קחצי ,ןמרמיצ דרנרב

 ויה אל וניניבש ילעופהו יטגדוטסה קלחה ןיב םילדבהה
 ־מוש" דודג ישנא ויה תינויער הניחבמ .םיידמעמ םילדבה
 םתנווכ לכ .יטסילאיצוסה ינויצה ןויערה יאשונ "םילעופ־םיר
 הילעל םידעוימ ויה םהינפו תדבוע לארשי ץרא תונבל ,דתיה

 .םוקמב תודמעמ תמחלמל אלו

 ־וימ תוחפשמל םידבועה םירענה םג וכייתשה םאצומ יפל
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 םידוהיה לש הלקה הישעמבו רחסמב תודמע ילעבו תוסח
 ־גרטש תוסחוימה תוחפשמה יאצאצמ םהיניב ויה .אקארקב
 וז ומכ םיפנע תבר תחפשמ וא דנארפ — ץישפיל — גרב
 יגב ,ץלוהנכוב — רגניזבואטש — ןיילש — םואבכוה לש
 ,(זלב ידיסח) הפי תחפשמ ,(תוורפ ירחוס) רלסז תחפשמ
 .דועו ליטש תחפשמ ,(ליטסכט ירחוס) םואפנזור תחפשמ

 השק ןאכ .ץולחהלו הרשכהל האיציה ןמזב וצצ םידוגינה
 ¬פס תא בוזעל םיינוכית רפס יתבב ורקיבש םירענל היה

 ועייס ,תוינרותה תובישיה ידימלת וליאו !םידומילה ילס
 םיישפח ויה תאז תמועל םידבוע םירענ .רחסמב םהירוהל

 .המשגהה ךרד לע טילחהל רתוי
 םתופתתשה■ התיה םיינויערה םילדבהה תניחבמ■ תינייפוא
 .יאמב דחאה תכולהתב "םילעופ — םירמוש״ דודג ינב לש

 תילאמש וז וניתופתתשה התארנ ירמושה ןקה דקפמל
 ¬ויצ ונלש תואמסיסה וארנ הכולהתה ינגראמל וליאו ,ידמ

 ילעופ" ישנא לא ץישפיל הירא םע■ יתאב■ דחא םוי .ידמ תוינ
 רטסלא בקעי םעו לידו ׳חה םע תוכורא ונחכוותהו "ןויצ
 תכולהתב ונתופתתשהל הוושנ יפוא הזיא ("דנעגויה״מ)
 ביט לע הרשפל ונעגה ףוסבלו ,ריעב םידוהיה םילעופה

 .הכולהתב ונידי לע ואשינש תודחוימה תואמסיסה
 םע ,אקארק לילגב םיבר םירבח םע םירשק ונמייק
 רניו הכלמ ,טיצניושואב ןייטשדלוג הכלמ ומכ םיכירדמ
 קלוטו רצנאלפפ קלומו ירטסב ץיבוביל הכלמ■ ,היציבודאוב

 .בונראטב ץראוש
 ¬כהה סוניכ ימיב ומייקתהש תישארה הצעומל תוריחבב

 ,רגיר רזעילא םע דחי רחבנ 1918 תנשב הבאגראטב הרש

 חילש םג דלאוו השמו ץיבורוה המלש ,םואבנזור והילא
 .תישארה הצעומה רבחכ "םילעופ־םירמוש"

 םתיילע ןיבו הצרא ונתיילע ןיבש הרצקה הפוקתב םלוא
 סוניכב• תאז רחאל הרחבנש תישארה הצעומה ירבח לש
 רשאכש הלאמש הלודג הכ הזוזת הלח ׳1920 תנשב בובלב
 ¬ועה י״א תוגלפמל םייתניב ונפרטצה רבכ ,ץראב ונשגפנ

 ¬צעל ומיקה ונירחא ואבש םה וליאו ,ץראב זא ויהש תדב

 .רתוי דוע תילאמש העונת םמ
 הברה דימעה אקאדקב ריעצה רמושה ןק יכ ןייצל שי
 ־ניש׳זו בוחרבש וננועמב .ץולחהל םגו הנגהל םג וישנאמ
 תובכרומ ויהש תונושארה הנגהה תוגולפ תונמאתמ ויה הקס

 .םיררחושמ םילייחמ קלחבו רעונ תועונת ירבחמ קלחב

 דרשמ ילהנממ םויכ) גיליב ןיצקה ,ריעב הנגהה דקפמ
 וחלשנש הרזעה תוגולפל ונתוא ףריצ ,(ופי—א״תב ןוחטבה
 ירבחש תולילו םימי ויה .םיצניושואלו בושי׳זדנסל ,וקס׳זרבל
 ־זכרמ" ירביחו "דנעגוי״ה ירבח םע דחיב "ריעצה־רמושה"

 .הלוכ ריעב םידוהיה םולש לע ורמש "םיריעצה

 םימיב רמשמה לע הדמעש תידוהיה הנגהה וז התיה
 ןילופל הירטסוא ידימ ןוטלשה תרבעה לש םירעוסמה

 .תיאמצעה
 ¬פלו ףרטצהל רגיר רזעילא ונל ארק וללה םימיה םצעב

 דיקפתב ונזכרתה .ילארשי־ץראה דרשמלו "ץולחה" זכרמב לוע
 הילעל רעונ תוצובק ןוגראו הרשכה תומוקמ תאיצמ לש
 י״ע הברהב ונרזענ■ תיאלקחה ונתרשכהב■ .לארשי ץראל
 רשא ,רעסאודלוג סחנפ סדנהמה ,בהלנ ינויצו רבדל החמומ

 ןמזה ךשמבו "קי׳צנוק־יכי׳צ״ה תמדא תא ונתושרל דימעה■
 וננוכתהש תורענו םירענ תואמ ליבשב;הרשכה םוקמל השענ

 .הילעל
 ידכ תובר ונלמע "קי׳צנוק יכי׳צ״ב הרשכה תווחל ףסונ
 בושאלפב ותזוחא תא קראנאק ידוהיה קשמה לעבמ גישהל
 ורשכוה הז םוקמב םג *תיאלקח הרשכה םוקמל הכפהלו!

 תצובקמ כ״חאו "ריעצה־רמושה" ישנא ואב הנושארל ,םיבר
 גרעבסכו הדוהי תכרדהב "םיריעצה־זכרמ׳" לש ץולחה

 .(גנוד־רה)

 ,דתיה אקארקב ריעצה רמושה ןק תלועפב תרתוכה תלוג

 ־םירמוש" דודגמ תוצובקה ישאר לש לארשי־ץראל םתיילע
 .1919 תנש לש ףרוחב ולע םה .״םילעופ■



 ה י נ ו ד ר ו ג
 ןואמ

 טסרופ בקעי

 — ןילופב "הינודרוג" תעונת לש התונגראתה תישאר

 ,1923 תנשב הלח — תיחרזמה היצילגב הדמע התסירעש

 .1925 תנשב קר המק איה אקארקב םלוא

 החמצ איה .אקארקב זזה העונתה המק קיר ללחב אל ׳םרב
 ¬דקש ,תימוקמ תינויצ רעונ תורדתסה לש תידיע עקרק לע

 ותואמ וקני םיינויערה הישרש רשאו םינשב הינודרוגל המ
 ותנשמ יפל הדובעה ןויער :ונייה ,המצע הינודרוג לש רוקמ
 יטיסילאיצוס-ינויצה יטילופה ךוניחה וליאו ,ןזדרוג .ד .א לש
 "ריעצה לעופה" תגלפמ׳ לש היתונורקע לע ססבתה הלש

 ¬סה לש המוקמ תא הינודרוג ׳ישרי ןמזה תצורמב .ץראב

 ןבומב ןה ,תינויצולובא תוחתפתה לש תאצותכ וז תורדת
 תורדתסה התואל איה הנובה .ינוגראה ןבומב ןהו ינויערה
 לש הדוסימ "םיריעצה זכרמ׳" שעמ־תרישעו ןיגמ־תבר
 הלועפ הלהינש ׳"תודחאתה" תגלפמ ב״חאו "ןויצ יריעצ"
 אקארקב ידוהיה רעונה ברקב הפנע תיכוניחו תיתוברת
 ללכב םיידוהיה םיירוביצה םייחב הליעפו הרועמ התיהו

 .טרפב תינויצה העונתה ייחבו

 ¬לו הנטקה ןילופל תיזכרמ ריע ,דתיה אקארק יכ םאו

 ־בא הז לבהב ויה תוינויצה תועונתהו תוגלפמה לכו "ריאש
 ¬צעה םייזכרמה ןהיתודסומ םע ׳ינוגראה ןבומב תוימונוט

 תישארה הגהנהל תפנוסמ .דתיה "הינודרוג" ירה! ,םייאמ
 הגהנהה לש תמצמוצמ הקלחמ קר הבשי אקארקב .בובלב
 תוינוגראהו תויכוניחה תולועפה תא הלהנ רשא ,תישארה
 ¬והו היאשו תיברעמה היצילג לש הדשה ירעבש םיפינסב

 ,ץיק תונחמ :ןוגכ םינוש םייתעונת םיעצבמ לעופה לא האיצ

 ,הירבחל יכוניח רמוח תאצוהו תוירוזאו תוילילג תושיגפ

 הילעה ירודיסל הגאד ,הרשכה תומוקמ איה הנגרא ןכ ומכ
 םייזכרמה םיינויצה תודסומב העונתה תא הגצייו הירבח לש

 .׳וכו י״אה דרשמה ;ל״קק :ןוגכ ,םוקמב
 תעונת לש ןושארה׳ סוניכה אקארקב ךרענ 1926 תנשב׳

 .היאשו תיברעמה היצילגב "הינודרוג"

# 

 תא הבייחו תיממע־תיצולח רעונ תעונת ,דתיה היגודרוג
 הצובקה ייחל םתופרטצהלו הלוגב הרשכהל םירגובה הירבח
 םתרשכה תפוקת תא ורבעי הירבחמ תואמ ׳ןכאו .ץראב
 םירעב העונתה ידי לע ודסונש ,תוברה הרשכהה תודוקנב
 בונאשכ,ץנוס־יבוג ,בונרט ,וקסליב ,אקארק :ןוגכ ,תונושה
 תוימצע תורשכה דסווה םרטב הימי תישארב ,ךא .דועו
 ירבח ומכ — הינודרזג ירבח ורבעי ,דוחל העונת לכ י״ע
 ,תיאלקחה הווחב םתרשכה תא — ותעשב ״םיריעצה זכרמ״

 םשמו אקארק דיל "ק׳יצנוק יכי׳צ״ב "ץולחה" לש הדוסימ

 םיצולחה לש םתיילעל הנש 35 ואלימ הגשה) הצרא ולע
 .("םיריעצה זברימ״מ םינושארה

 הינודרוג" אקארקב הנגראתה 1926־ב יכ ,ץיצל םג יאדכ
 רקיעב ׳דמולה רעונה בטימ תא הכותב. הזכירש "תיאמדקא
 ןואטב האיצוה ,תינוליגאיה הטיסרבינואה ידימלת ברקמ
 הרשכה תדוקנ דוסי לש ןויסנ השענ ףאו תינלופה הפשב

 .הירבחל
# 

 הלשממה לש "ןבלה רפסה" תוינידמ לש היטעב רשאב
 "ץולחה" ירבח םיפלאו תואמו הילעה המצמוצ ,תירוטדנמה

 תא םישגהל ולכי אל םתרשכה תא ורמגש רתאו רתא לכב!
 הבכש העונתב הרצונ הז בקע ,הילע לש העונתה ןורקע
 דוע ולכי אלו ורגבתהו וכלה טאל טאלש םיצולח לש תרכנ
 ־יא .תיכוניח רעונ תעונת לש תרגסמב אצמהל ליג ימעטמ
 תוחא־תעוגת היצילגב הינודריוג לש התמזיב הדסונ ךכל
 תרגסמל טריפ רשא ,"היילסופ" םשב םירגוב םיצולח ליבשב
 םע ,םיחטשה לכב הלועפ הפתש םגו ,ההז ,דתיה תינוגראה
 םינשב הבחרתהו החתפתה וז העונת םג .הינודרוג תועונת
 הפיקהו הינשה תימלועה המחלמה ץורפ ינפלש תונורחאה
 תומוקמ הדסיו םירבח לש תובר תואמו םיפינס תורשע

 .הירבח ליבשב םידחא הרשכה

 לכל תפתושמ ,"תילגיל יתלב" הילע הלחה םג ןמיז ותואב
 םינכומ ודמע "הינודרוג" ירבח תואמו תיצולחה העונתה

 ךרדב עיגהל חילצה םהמ קלח קר ךא ,תאז הילעב ףתתשהל
 המוציעב ,דתיה העונתהש העשב הב ,ןכאו .ץראה ירעשל וז
 ןמזה עיגה הנהש היה המדנו תדמתמ הילע וקבו החירפ לש
 בר הכ למעב ערזנש הממ ךרובמ לובי רוצקל לכונ וב

 ־קיעבו םלועה לע המויאה המחלמה הדרי — םינש ךשמב.
 ¬ולח לאל ומשוה ןיע ףרהכו ןילופב ונמע לע האושה היתוב

 העונתה לשו ידוהיה רעונה ינומה לש םהייואמו םהיתומ
 .דחא תירזכא די יחמב ברחנ לוכהו ,הלוכ תיצולחהו תינויצה

* 

 ןילופ לע קזבה תמחלמ רחאלש והותה ימי םצעב דוע
 ידירש לש תוצובק תוטקלתמ ולחה ,םישבוכה י״ע התקולחו
 החפוסש ,הנליול ןהימעפ ומישו ןילופב תויצולחה תועונתה■
 הינודרוג ירבח םג ועיגה המש .תיאמצעה הטילל העש התואי
 ¬תה רתיל המודב .אקארקב תישארה ,דגנהה ירבח םהיניבו

 יזוכר הינודרוג הנגרא ןתא הלועפ ףותישבו תויצולחה תועונ
 תונוש תולובחת י״ע ךכ רחאו הירבחל תורשכהו "םיטילפ"
 תא ורשפיא אל ןמזה תוכופהת ,םלוא .הצרא םתילע תא םג
 יתמ לש אלא הצרא הילאה םיצולחה תונחמ לש םתאלעה
 המחלמה םהב העיגפ בושש דע הנש האצי אלו דבלב טעמ
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 םיפתוש םבור ויזו הבכו תינמרגו היסור ןיבש וז השדחה
 םידוא ,םתצקמ קרו אטיל ידוהי לש רהמנהו רמה םלרוגל
 עיגהל ,םינש רובעכ ,הרעסה ךוש םע וחילצה ,שאמ םילצומ

 .לארשי הצרא ׳םיכרד אל םיכרדב

 אקארקב הינודרוג ירבח ויה יצאנה שוביכה חטשב םג
 ¬לו םמצעל ומשר םיזעונה םהישעמבו תרתחמה יליעפ ןיב

 ,רורחשה ירחא ףא .הרוביגה רפסב ריהזמ ףד הלוכ העונת
 רצ לועשמ ול סלפ יצולחה רעונהשכ ,*החירבה"׳ תפוקתב•
 ירבח לש םמוקמ רכינ ׳הצרא ליפעה ןעמל תובע ירעי ־חד

 םימד ריחמ העונתה המליש זא םג !החא ,ךא .הינודרוג
 ינומה תע (2.8.1946) רדוק םוי ותוא רוכז םיברל .ידמ רקי
 תחונמל םאיבהב ריעה תוצוח תא ואלימ אקארקב םידוהי
 לובגה דיל וחצרנש הינודדוג ירבח תונברקה 13 תא םימלוע

 .הצרא תולע ןעמל ותוצחל םתוסנב
♦ 

 ,הצובקב :ץראה תונפ לכב םירזופמ העונתה ירבח תואמ
 םידיקפת יאשונו םיליעפ ,םילמעו םידבוע ,ריעבו רפכב
 ¬מב העונתב וכנוח םהילעש ,ןיכרעה לע םינומא ,םיירוביצ

 .תובר םינש ךש



 אקארקב "תודחאתה״ה
 תאמ
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 .תיברעמה היצילגב "תודחאתה״ה הקני םישרש ינשמ

 תידוהיה תואיצמה הינשהו ,תילארשי־ץראה תואיצמה דחאה
 .וז ץרא לבחב

 לע ,תילאיצוס־תימואלה ותסיפת לע "ריעצה לעופה"
 ¬הב עירכמ םרוג הוויה ׳תיצולחה תיטסילאידיאה ותמגמ

 היצילגב "תודחאתה״ה תגלפמ לש התומד בוציעבו התמק
 העונתה הדסונ הב ׳1920 לש גארפ תדיעו .תיברעמה
 עיפוה "ןויצ יריעצ — ריעצה לעופה״ לש תימלועה
 .ףכה תא העירכה תימואלה ותפקשהו ,ןודרוג דוד ןרהא

 "תודחאתה״ה לש התמקהל םידחוימ םיאנת ויה — ךדיאמו

 ¬זמה היצילג לש היאנתל ומד אלש תיברעמה היצילגב

 ,בונראטו אקארק םירעה .תיאסרגנוקה ןילופ לשו תיחר

 וא בובלל ומד אל ,לועפל "תודחאתה״ה הליחתה םהבש
 רתוי הבורק התיה תיברעמה היצילגב תודהיה .השרוול
 ¬וריא זכרמ תודהיל תינחורה התמגמבו ילאיצוסה הנבמב

 היה תידוהיה היסולבואה זוחא .הירטסואל רקיעבו הפ
 הלודג תיתוברתה העימטהו רתוי ןטק יסחי ןפואב הפ
 לעב ׳ריעזה רחוסה .םירחאה ןילופ יקלחב רשאמ ,רתוי

 תא וויה — ישפוחה עוצקמה שיאו דיקפה הכאלמה
 ךא טעמכ םיקסעומ ויה דיקפה ,ןבזה .היסולכואה רקיע
 הפ ויה אל םידוהי םירבא .םידוהי םידיבעמ ידי לע קרו
 הישעת הפ ויה אל ןכו ,תיחרזמה היצילגב לשמל ומכ
 ־גוקה ןילופ תמגודכ לודג ידוהי רחסמו הלודג תידוהי
 .דתיה תיאסרגנוקה ןילופבו תיחרזמה היצילגב .תיאסרג
 ,דתיה התמגמ ,רקיעב תידיא התיה הנושל ,תיממע תודהיה

 לודג היה תיברעמה היצילגב .תינויצו תימואל הבורב
 ידי לע רזענ אוהש ירחאל דוהיב ,"דנוב״ה לש וחוכ
 תיאסרגנוקה ןילופמ המרז רשא ,תידוהיה היצנגילטניאה.
 .1905/6 תנש לש הכפהמה יוכיד רחאל היצילגלו אקארקל

 הטועפ אל הדימב תיברעמה! היצילגב וטלש ןכ ומכ
 סורג ףלודא ר״ד לש וגוחמ — םיללובתמה םידוהיה
 ¬יה היסולכואה ברקב תוללובתהה תא וקימעהו ,וידדצמו

 אלו ינלופ ןוויכב היה תוללובתה לש הז םרז .תידוה
 ןילופ ןוניכ םע וחור תא ריבגהש המ ,ירטסוא־ינמרג

 .תיאמצעה

 תיברעמה היצילג .דתיה ןילופ לש המויק תישארמ
 העונתה לכל תפתושמ תרגסמ רבעשל תירטסואה היזלשו

 ¬תה רשא םיינויצה םיפוגה לכ הב ופתתשה .תינויצה

 .ףתושמ לעופ דעוב ורחבו תויתנש תויצרא תודיעול וסנכ

 "ןויצ יריעצ" רעונה תועונת וב ופתתשה יטמוטוא ןפואב
 תעונת) "ריעצה רמושה״ו (היצילגב םיטסיסנמייגה ןוגרא)
 ¬ארה םלועה תמחלמ תפוקתב דוע ודחאתהש ,(םיפוצה

 ,ץיבורוה דוד ,רגיר רזעילא ,ירעי ריאמ לש םתגהנהב הנוש

 םלוא .ןיב. והילא ,רייאש הנלה ,לגיפש .ש ,םואבנזור .ש
 ןילופב ןויצ יריעצ תעונת תעפשהב ,המחלמה יהלשב
 .דוחיאה תא ןויצ־יריעצ לש גלפה בזע ,תיאסרגנוקה

 תורדתסה לש תדחוימ ךרד ומצעל עבקש ,ריעצה רמושה
 רחאל .יביזולקסקא ןמזה תצורמב השענ ׳םיפוצ רעונ
 ינפ לע העונתה הטשפתה ןויצ־יריעצ לש םתומצעתה

 תדיעו ינפל דוע הכותב הללכו היאשו היצילג ירע
 .אקארקב היה העונתה זכרמ .דמולו דבוע ינויצ רעונ גארפ

 הרקיע .הבר הפונתב הלהנתה 1917/19 תונשב הלועפה
 ¬דה דוחיבו תירוקמה תימואלה תוברתה תרדחהב היה

 התלעה הנושארה םעפה .תירבעה הפשה דומלל השיר
 לש הלעמב הנושאר הרטמכ תויצולחה וז ץרא קלחב
 םימיב יורק היהש המ חנזוה אל תאז םע דחי .ינויצה רעונה
 ¬מה םייחב תופתתשהה תניחבמ ןה ,"הווהה תדובע" םהה

 ־ודורפה ןוויכב ןהו ,םייתליהקהו םיילאפיצינומה ,םייניד
 .האוגה תוימשיטנאה ילג לומל ילכלכ ןורתפכ היצאזיביטק

 :ויה הלאה תואמסיסהו תורטמה עוצב יכרדב

 (1917/9) ״םיריעצה זכרמ״ב אקארקב ידוהיה רעונה זוכר

 ג״אה ,(יתדה רעונה) "הישוח" הדוגאה לש םלוסיח רחאל
 ¬לת) "הדוהי" הדוגאה ,(תוינויצ תורענ) "תור״ו "לחר״ב

 םידבוע רעונ) "הוקתה" תדוגא ,(רחסמל רפס יתב ידימ
 ¬יתה רפס יתב ידימלת תדוגא)"אביקע" יאצוי וא (םיירחסמ

 דמולו ילעופ רעונו (םיאמדקאה תדוגא) "רחשה" ,(םיינוכ
 .וישכע דע ןגרואמ יתלבה

 שרד וב רואנה הליפתה תיב דיל הי׳ז׳זבדופ בוחרמ
 לע ל״ז ןוהט עשוהי ר״ד לוגדה ינויצה םיגחו תותבשב
 "לפמטה" שארב ודמעש םיללובתמה לש םתמחו םפא

 בוחרל תוטעומ םינש רפסמ ירחא "זכרמה" רבע — ׳הזה
 תירובצ הירפסל דעוימה םלואל ׳הליהקה ןינבל הקסבוקרק
 יממעה ינויצה שדחה ונכותב האלימו וב טשפתהו "הרזע"
 ןאכ .םיכרכ יפלא תלעב הלודג תיממע הירפס וב םיקהו
 תססותה תיממעה תונויצה לש יתימאה זכרמל ךפהנ אוה

 .תמחולהו

 ,ןילופ־םרגנוקב גוליפל ליבקמ ןפואב ,1919 תנש יהלשב
 הדוגאה יאצויו המוד גוליפ י״ע "םיריעצה זכרמ" עגפנ
 ¬פה ."ריעצה לעופה" הדוגאה תא םודרטס בוחרב ודסי

 ר״ד לש םבוש ירחא 1920 ץיקב שדחמ ודחאתה םיגל
 תוגלפמ לש ימלועה םרגנוקמ ל״ז דלפנכרל .ב ר״דו השנמ

 .גארפב 1920 יאמ שדוחב ריעצה לעופהו ךויצ־יריעצ״
 ¬עמה היצילגמ ץראל התלעש הנושאר םיריעצ תצובק

 תא תאזב המידקהו "םיריעצה זכרמ" יגוחמ האב ,תיבר
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 תעונתל דוסי ךכ רחא וויה רשא תאזה תורדתסהה ישרוי
 רחאל — ץראל התלע 1919 תנש תישארב .*תודחאתה״ה
 ¬בו רעוג תצובק ,אקארק תוביבסב תיאלקח הרשכה תפוקת

 ץראל םכרד .רלמ ר״ד ,גרבסקו ,גנידרה םירבחה םשאר
 אל־ךרדב הילא ועיגה םהו ללכ הלק התדו אל לארשי

 .ךרד
 הירחא ואבש םיברל ךרד התרוה וז הנושאר הצובק
 תגלפמ ירבחמ ןהו "הינודרוג" רעונה תעונת יגוחמ ןה

 .תודחאתהה
 העובק הרשכה תדוקנ הגלפמה הנגרא 1932 תנשב
 "ץולחה" תיב םקוה הפ .היזלשב וקסליב דיל היצינימקב

 ידסיממ דחא ,ןמרמיצ דרנרב ר״ד םש לע יתודחאתהח
 ןיב ויה םירוטה בתוכו ולרט הירא רוג ר״ד .הגלפמה

 ¬ולח םיעשתל דעוימ היה תיבה .וינגראמו דסומה יליעפ
 ינלופה למנל הרשכהה תדוקנ הרבעוה ןמז רחאל .םיצ

 .גידה עוצקמ םג הנושארל הב ודמל הירבחו .דינידג

 הליהקה לש ר״וי הב שמישו הינידגל רבעוהש השנמ ר״ד
 יארחאה דעוה שארב םג דמע ןילופב רתויב הריעצה

 ."תודחאתה״ה לש הרשכהה תדוקנ לש המויקל

 ויה הידסימ ןיבש "הינודרוג" תימלועה רעונה תעונת
 תעכ ,אריפש היעשי ר״דו (ןובל סחנפ םויה) רקינאיבול
 אקארקב תגצוימ התיה ,תילארשיה רודשה תורש ילהנממ
 הדיל .רוזאב םיפינס תמקהב הלפטש תיזוחמ הלהנה י״ע
 "תיאמדקאה הינודרוג" םשב יאמדקא ןוגרא םג םייקתה

 ברקב הלועפל םיבושח םירבח וכותמ שירפה אוה ףאש
 .תיצולח הילעלו תוגלפמה יגיהנמל ,רוזאהו אקארק תודהי
 ר״ד■ ,אריפש והיעשי ר״ד 1927 תנשמ לחה ודמע השארב
 ר״ד ,השנמ .ל ר״ד ,ןייטשלהימ השנמ ר״ד ,תילגרמ השמ
 הספורטופא ,םואבלדנמ־רטטשפוה הלמ ר״ד ׳דניקסביל
 ,דלוהניר לסוי ר״ד היה הטיסרבינואה םעטמ ןושארה

 .םיטפשמל רוסיפורפ
 תודהיה לש םיינויצה הייחב תודחאתהה לש התופתתשה
 ¬הו תיצולחה־תינויצה הסיפתה תצפהב התעפשה .בר היה

 תונותעב םג האטבתהו הבחר .רתיה תונויצה לש תיממע
 הפשב ימויה ןזתעה תא קר ןאכ ןייצא .תיללכה תידוהיה
 ¬הו תיללכה ותמרב עודי היהש "קינניזד־יבונ״ה תינלופה
 הנש םירשעב ,הכורא הפוקת דמע ושארב .ההובגה תינויצ
 הרידנ תוישיא — רמהלקרב (םלהליו) באז ר״ד ,ךרעב
 היה רמהלקרב ר״ד .תילאוטקלטניא־תירסומה התמרב
 היכרע תא םליגו "תודחאתה״ה לש לעופה דעוב ליעפ רבח
 לכ לע םחל ונותעב .העונתה לש םיקומעה םיינמוהה
 רבועה .םדאכו ידוהיכ ידוהי לש ויתויוכז לע לעשו דעצ
 גיהנמ לש וקבאמ ירחא בוקעי "קינניזד־יבונ" יפד לע
 ופתש .טושפה ידוהיהו המואה יביוא םע חור־ראש לעב
 ,"תודחאתה״ה תעונת לש םירחא םירבח ינש הלועפ ומע
 ר״ד :םיישאר םיכרועב םג תונוש תופוקתב ושמש םהינש
 התע םיליעפו םייח םהינש — דניורפ בקעיו גרבנלא באז

 .לארשיב
 ועיפוהש ,הלאכ יוטיב ילכב ןבומכ השמתשה הגלפמה
 ¬וה תמייוסמ הפוקת .תונמוזמ םיתעל .תינלופבו שידייב
 תכרעמה שארב .יתורפס־יטילופ ןועובש הגלפמה האיצ
 ,רדנלוה השנמ הב ופתתשהו אריפש והיעשי ר״ד :דמע
 םיבר םיפתתשמו הלירמ ר״ד ,השנמ .ל ר״ד ׳ינויצע השמ

 .ולכ םלועהמו לארשימ

 "הווהה תלועפ״ל םג החוכ אולמב הסנכנ "תודחא,רה״ה

 תודחאתהה הפתתשה וז הפוקתב .םלועה תומחלמ יתש ןיב
 ןכו תוליהקה ידעול ,םיינלופה םיטנמלרפה לכל תוריחבב
 הגלפמה לש התכימת .תוימוקמה תוצעומלו תויריעל םג
 תודהיה לש הגיהנמ ,ןוהט עשוהי ר״דל דימת הנותנ .דתיה
 ינכ ועיפוה אקארק תיריעל תוריחבל .תיברעמה היזלשב
 -ןוהמ הלנ ר״ד ,אריפש והיעשי ר״ד :הגלפמה לש היגיצ
 הליהקה דעוב .ןייטשלהימ .מ ר״דו השנמ וטוא ר״ד ,טסור
 ¬בה חטש ללגב רחבהל הגלפמה ידיב הלע אל ,אקארקב

 ר״ד לש ותודמעומ תא הלישכה רשא דנוה־הד תוריח
 .ולרט הירא רוג



 (ר״הצה תירב) תיטסיבויזיורה הגלפמה
 תאמ

 (ביבא־לת) רטכש .י ר״ד

 ואצי 1987 ראוני שדוח לש םייפרוחה םיברעה דחאב
 !םיריעצ םיטנדוטס השלש ,אקארקבש "יקסוצנרפ" ןולממ

 םהמ דחא .הלא תורוש בתוכו םד בקעי ,ןמנזור םהרבא
 ־עוש .ונייח לרוג תא הצרח תאזה השיגפה" :וירבחל רמא
 יקסניטובד באז םע .דתיה השיגפה ."םלועל הזה שיאל ונדב
 (ר״הצה תירב) תיטסינויזיורה; הגלפמה השעמל הדסונ הבו

 .תיברעמה היצילגב

 שבגתהלו ןגראתהל ולחה 1925 ףוסב ,ןכל םדוק רבכ
 יממעהו דמולה ינויצה רעונה ןיב תויטסיביטקא תוצובק
 ־םאר" לש לבויה תורבוח וצפוה םיטנדוטסה ןיב .אקארקב
 םירעוס םיחוכיול אשונ ושמשש תינמרגה הרודהמב "טייוו
 ,"רחשה״-יטיושדשפ" ינויצה םיטנדוטסה תירב ירבח ןיב
 הירבח בור .םיגלפ השלשל תגלופמ השעמל רבכ זא ,רתיהש
 ¬ומת ולח םיפגאב םלוא תיללכה תונויצל ןמאנ ראשנ םנמא
 יטסילאיצוסה־יגויצה רעונה תצובק הדסונ לאמשמ .תור
 ¬ומא" היצרופרוקה 1926 תלחתהב המקוה■ ןימימ ,״הינודרוג״

 תינוציחה הרוצה לע קר אל ובסינ םהיניב םיחוכיוה ."הנ
 ןוגכ תוינויער תויעב לע םג אלא ׳םיטנדוטסה ינוגריא לש
 .דכו ,ידוהיה ןויגלה ,תיברעה היעבה ,ילאינולוקה רטשמה

 ¬וכיוה תמבמ םעפב םעפ ידמ עיפוה יקסגיטוב׳ז לש ומש

 םלוא — יהמ ותרות קוידב ועדיש םיבר ויה אל !םיח
 ¬תהל עקר השמש ידוהיה ןויגלה רצוי רותב ותוישיא םצע

 ¬וטסה .ךדיאמ תופירח תופקתהו דחא דצמ הצרעהו תובהל

 1926 ץיקב .יממעה רעונה יגוח םע עגמ ושפיח םיטנד
 ףסוי ש״ע רעונה תדוגא לש ןושארה ןיערגה אקארקב דסונ

 .רפואל לאומש היה ןושארה ודקפמ .ר״תוב^רודלפמורט

 ולחה הב הלודג רצח םע 5 ״הנולי׳ז״ ׳חרב;ןודעומ רבשנ
 !יטירבה םגדה יפל םייאבצ םינומיאב םינושארה םיר״תיבה

 הליחתכלמ ;המלש תכובסתל דיתעב רבדה איבה בגא ךרד
 ,ידוהיה ןויגלה לש ־תרוסמה■ יפל ר״תיבב הז םגד גהנוה

 םיניצקו ינלופה אבצה םע עגמה אבשכ ןכמ רחאל םלוא
 ר״תיבב תיאבצה הסרדהה לע דוקפה תא ולבק םיינלופ
 ¬יאבו םידעצמב ,תוינוציחה םהיתועפוהב !רזומ בצמ רצונ

 ¬סמב וליאו ינלופה יאבצה סקטב םיר״תיבה ושמתשה םינומ

 ילייח תמגודכ "חונו־םוד" דומעל וכישמה: םיימינפ םירד
 .תילגנאה תנוכתמה יפל ירבעה דודגה

 1927 תלחתהב ,טאל טאל חתפתה אקארקב ר״תיב ןק

 לש גוח וילא ףרטצה אקארקב יקסניטוב׳ז לש ורוקיב ירחא
 רפרודסדנרבו ןדייז םע "הרונמ" םשב רגובמ רתוי רעונ

 .שארב

 ליעל םירכזנה םיטנדוטסה 3־ו רפואל לאומש םע דחי
 היצילג ברעמב ר",רצה לש ןושארה לעופה דעוה תא םה וויה

 טרפ !רתויב הלד תואיצמה■ וליאו ראופמ היה םשה .היזלשו
 םעפב םעפ ידמ וסנכתהש אקארקב רעונ יגב ירסירת המבל

 תודוקנ םוש ויה אל ,5 ׳סמ "הנולי׳ז" ׳חרבש ןודעומב
 ¬בח םלוא !השדחה תיטסיביטקאה העונתל תורחא הזיחא

 ¬מופ תועפוה אלמל ידכ םתלוכי בטימב ושע םיטעמה היר

 .תומבב רסחה תא יתלומעת שערו תויב

 באז לש ןושארה ורוקיב ירחא ןיטולחל הנתשה בצמה
 תנשב היצילגב הדשה־ירע רפסמבו אקארקב יקסניטוב׳ז
 תורדתסהה י״ע ודובכל הכרענש תיגיגח הביסמב .1927

 ברה תוחכונב םודארטס בוחרבש סרדנול ןולמב תינויצה
 ,םירחא םינויצ םינקסעו דראבצרווש ר״ד ,ןוהמ עשוהי ר״ד

 תא תופירח ףיקתהשכ הנטק אלי הכובמל יקסניטוב׳ז םרג
 ־ונש םינוגריאה יגיצנ ודי לע ושרדינ וז הביסמב .ויחראמ!
 ¬וקממ ומק !השדחה העונתה יבגל םתדמע עובקל ,הב וחב

 .םינומא ול ועבשנו "הנומא" היצרופרוקה ישאר םהיתומ

 דוסי תבישי המייקתה ליעל ןייוצ רבסש יפכ ,םויה תרחמל
 םיטנדוטסה דבלמ .השדחה הגלפמה לש יזכרמה דעוה לש
 תדוגא 1927 תנשב הדסונ "הרונמ״ו ר״תיבה ,״הנומא״מ
 יקסניטוב׳ז לש ויתועפוה ."הדסמ!" םייטסיגויזיור םידימלת
 .םש םג השדחה הגלפמה תשרשהל הפיחד ונתנ הדשה ירעב

 הגלפמה לש םיימוקמ םידעוו ר״תיב לש םישדח םינק ומקוה
 הציבוטק ,םי׳צניושוא ,וקסליב ,ולסי ,בלסורי ,בושזר ,בונרטב
 ץיבולפוק סדנהמ ופרוצ אקארקב הגלפמה זכרמל .םירחאו
 ר״ד הגלפמה תוחתפתהל םרת טעמ אל .םש ןב ןבואר ר״דו
 םייוסמ קתוו לעב רגכ היהש ,אשרוומ■ אפור—יקסניבוד
 דמע םי׳צניושואב .וקסליבב זא בשייתהו השדחה העונתב
 ,רצנטו רשטופ בלסוריב ,בל םנה העונתה ףינס שארב

 .רפח הציבוטקב

 ויה אקארקב תינויצה תורדתסהה תדיעוב 1928 תנשב
 קלח וחקלש םיריצ 15 י״ע רבכ םיגצוימ םיטסיגויזיורה

 הכ ןפואב תינויערה םתדמע תא וטילבהו חוכיוב ליעפ
 עשוהי ר״ד ברה לש וזגור תא ררוע רבדהש ינוצקו ףיקת
 אלש ורצבמל בשחנה םוקמבש ךכל הפיצ אל רשא—ןוהט

 .תאזכ תינויציזופוא העונת םוקת ,רוערעל ןתינ

 לש ידדהה םסחיב לודגה הנפמה תנש המיה 19311 תנש
 תוריחבב .תינויצה תורדתסהה ךותב םימרוגהו תוחוכה
 תיקנע הציפק תיטסינויזיורה העונתה התשע ינויצה סרגנוקל
 תוגלפמ ירחא ינשה םוקמה תא הינלופב הספתו המידק
 ךילהתה לבק אל תיביטברסנוקה היצילגב .ינויצה לאמשה
 הביסה !םירחאה ןילופ יקלחב ומכ תינכפהמ הכ הרוצ הזה
 ¬פמל םג לודג לקשמ היה אל היצילגבש ךכב הצוענ המיה

 ויה םיטסינויזיורה לש םיירקיעה םביריו לאמשה תוגל



 283 תיטסינייזיורה הגלפמה : רטכש .י ר״ד

 לעו ׳םינויצ־םתס םמצעל ונכש יפכ וא םייללכה םינויצה
 תופירחה התואב הנייטצה אל תיתגלפמה הלומעתה ןכ

 .םירתאה ןילופ יקלחב היה הזש יפכ תופיקתהו
 תיברעמה היצילגב םג םיטסינויזיורה ולבק םוקמ לכמ
 טדנמ םהל וקינעהש ׳לוק םייפלאל במק ולא תוריחבב

 .סרגנוקל דחא
 ¬גב תיססינויזיורה העונתה תוחתפתה ךילהת שחוה:זאמ
 1933 תנשב הוהתהשכ •רכינ ןפואב אקארקב רקיעבו היציל
 ,דתיה ,ץיבוטקב הדיעוה בקע תיטסינויזיורה העונתב ערקה
 תאזו גוליפה ענמנ הבש ,הדיחיה ץראה תיברעמה היצילג
 ¬ב ודמעש הלא ןיב םייתודידי םיסחיל תודוה לכ תישאר
 ־ב תיטסינויזיורה הגלפמה .ןושארה עגרהמ הגלפמה שאר
 תנשב ינויצה סרגנוקל תוריחבל תדחואמ הכלה אקארק
 רשקב הדגנ הלהנתהש העורפה הלומעתה תורמלו 1933
 רותב .םיטדנמ ינשו תולוק 4800־ב התכז ,יקסבטס טפשמל
 בקעי ר״דו וקסליבמיקסניבוד ר״ד ורחבנ סרגנוקל םיריצ

 .אקארקמ םד

 יזכרמה דעוה לחה 1933 תנשב סרגנוקה תוריחבל ךומס
 םשב תינלופה הפשב יתגלפמ ןועובש איצוהל אקארקב
 ינויצה ןואטבה הז היהש ןייצל יאדכ ."הבודורנ הנובירט"

 ¬חה אוהש לכ יפסכ דעס רסוח תורמלש ,ידיחיה יתגלפמה

 ,םינש 6־מ הלעמל ךשמב ףוצר ןפואב עיפוהו דמעמ קיז

 ןותעה תכרעמ תא .הינשה םלוע תמחלמ■ ץורפל דע שממ
 ¬רמל וז הפוקתב ףרטצהש ׳רדב ןנחוי ר״ד ןיגוריסל ולהינ
 ¬מאמ .ןמגזור םהרבא ר״דו ןיבור בקעי ר״ד ,הגלפמה זכ

 אל בר ןינע וררוע "הבודורנ הנובירט״ב םיישארה םהיר
 םיידוהי םיגוהב םג אלא הגלפמה ירבח לש רצה■ גוחב• קר

 .םינלופ םינותעו םינלופה תונוטלש לצא וליפאו םירחא
 םיעצבמה דחא הוויהו םיבר םידידי ול שכר ןועובשה
 ירבח .ןילופב תיטסינויזיורה העונתה לש רתויב םיריהזמה
 אקא־יקב 2 הגולי׳ז ׳חרב תכרעמב. לילו םמוי ובשי זכרמה
 .םהידי ומב תובותכ ובתכו םינותעה תונוילג תא וזרא —

 ישפנ טטר ךותו ראודל הלודג הייפצ התיה ומויב םוי ידמ
 .םישדחה םייונמל תונמזהה ורפסנו תופטעמה וחתפנ

 הביחרהו תאזה הפוקתב המדקתה איה ףא המצע הגלפמה
 רדב ר״ד דבלמ ופרטצה העונתה זכרמל .התוליעפ חטש תא
 ךונח.ןיש׳צמץנלגד״וע ,ולסימ רליגיא לארשי ,ליעל רכזנה

 ר״ד ,טרבוש ד״וע ,ץיושואמ סקורד ר״ד ׳וקסליבמ קשירק
 םימייקה םינוגראה דבלמ .אקארקמ רלרט ר״דו ץייווכוב
 ¬רא ,"לע־לא" דמולה רעונה ןוגרא :םישדח םינוגרא ודסונ

 ¬חושמ םילייח ןוגרא ףוסבלו "ןורושי־תירב" יתדה רעונה ןוג
 דחאל רצק ןמז ךות ךפהנ ןורחאה הז ."לייהה־תירב" םירר
 ¬שב .אקארקב רתויב םיינומההו םיקזחה םיינויצה םינוגראה

 םינומה תפסאב יקסניטוב׳ז באז לש ותעפוה לגרל 1934 תנ
 ךרד לודג דעצמ ךרענ "יבכמ" טרופסה ןודעומ לש שרגמב

 ישנאו םיר״תיב 2000־מ הלעמל ופתתשה וב ריעה תובוחר
 םיעירמ םיידוהיה ריעה יבשותשכ םידמב "לייחה תירב"

 .םדובכל

 תימלועה הדיעוה אקארקב המייקתה 1935 ראוני שדוחב
 ¬יצ תואמ תופתתשהב ר״תיב לש ימלוע סוניכו ר״הצה לש
 השדח הפיחד ונתנ סוניכהו הדיעוה .לבתה יבחר לכמ םיר
 ¬עב הגלפמה ינלמעת ועיפוה הדשה ירעבו ריעב .הגלפמל
 רסיז תיבב תיקנעה רצחה הכפהנ המצע ריעב .תופיסא תורש
 ־יורה הגלפמה תופיסאל עובק םוקמל הקסבוקרק בוחרבש
 םימשה תפיכ תחת הפ וסנכתה םידוהי יפלא .תיטסינויז
 תרות יפיטמ לש םהירבדל בישקהל תנמ לע םעפל םעפ ידמ

 .יקסניטובד
 ־יבה לש ׳ב הילע ןוגריא לע הבסנ תירקיעה הדובעה
 תודסומ י״ע ר״תיבה תמרחה לש הפוקת וז התיה .םיר״ת
 וב הילעל םרותל וכיח םיר^׳תיב תואמ: .םיימשר םיינויצ
 ¬רס ודמע העונתה זכרמבש הילעה תקלחמ תושרלשכ ןמזב

 ףותישב העדי וז הקלחמ םלוא .דבלב םירופס םיטקיפיט
 םסחי ידכ ךותו אשרווב תיטסינויזיורה הגלפמה םע הלועפ
 דש ןונגנמו תשר םיקהל םינלופה תונוטלשה לש יבויחה

 .ללכה■ ןמ אצויה ןפואב תיקוח יתלב הילע
 ץראל םיר״תיב יפלא 1933־39 םינשב ועסנ םרחה תורמל

 .תילגל יתלב ךרדב לארשי
 ולבק ןהב הרשכה תודוקנ 14 ונגרוא אקארק תוביבסב
 הכרדה םג אלא תיעוצקמה הרשכהה תא קר אל םיר״תיבה
 ¬צה םלוככ םבור .םיינלופ■ םיניצק לש םדוקפ תחת תיאבצ
 ,לארשי ץראב תמחולה תרתחמה ינוגריאל ןכמ רחאל ופרט

 םייח ."י״חל״בו "ל״צא״ב םיהובג םידיקפת ואלימ םיבר
 יללכה הטמה שארו תורחה תעונת ישארמ דחא ואדנל
 רפס תיב ךינח היה ימואלה יאבצה ןוגריאה לש רבעשל
 םיטנדוטסה ןוגריא תורושמ אציו אקארקב ינוכית ירבע

 ."הדסמ" יטסינויזיורה
* 

 לש תלופמ־ייא תחת ורבקנ ןילופ תודהי לכ םע דחי
 היצילגו אקארקמ םיר״תיבו םיטסינויזיור יפלא םג האושה
 :ןורחאה זכרמה ירבח לכ טעמכ ולצינ םנ ךרדב .תיברעמה■

 ועיגה ץייווכוב ר״דו ,רלרט ר״ד ,טרבוש ר״ד ,רידב ר״ד
 ר״דו קשירקו רלגיא ,היסור ךרד המחלמה ץורפ ירחא הצרא
 בתוכ ,הילטיאו הינמור ךרד רשי טלמהל וחילצה םקורד
 ¬ב ךשוממ רסאמ ירחא 1950 תנשב קר עיגה ולא תורוש

 תולעל דמוע אוה ףאו הינלופב ראשנ ןמנזור ר״ד ,היסור
 ירגנוהה לובגה תא רובעל וחילצה םיר״תיב רפסמ .הצרא
 .ונניא לודגה בורה .תדלומל אובל תונוש םיכרדבו יאטילהו
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 תא .לארשי תדוגא תעונתל ליעפ זכרמ התוויה אקארק
 אקארק יכ םא ,רוג ידיסח וגציי וז העונתב ירקיעה חוכה
 םג העיגה ,רוגמ רכינ יפארגואיג קחרמ תקחורמ התיה
 לכ דחי ושגפנ אקארקב .וז תודיסח לש התעפשה םשל
 ויה רוג ידיסחו .ןילופמ ןהו היצילאגמ ןה ,תודיסחה ימרז

 .רתויב םיטלובה

 ־ידאק רברפב טרפבו ,אקארק לש םיימוהה היתובוחרב
 שוגפל היה רשפא ,"קראמזוק" םידוהיה יפב ארקנש ,דיימ
 הלא :םינווגה לכמ םיידיסח םיסופיט שדוק תבש םויב
 — דחא השקמ■ םירשעה ,םיהובגה "ךילמייירטש" ישבוח

 םיחוטשה ,"ךילמיירטש־ןיציפש" ילעב הלאו ,ןילופ חסונ
 תועבגמב הלא ,םירוחב ןכו !היצילאג חסונ — םידדוחמהו

 תמגודכ — ׳"שטאליפאק" ׳םיבחר םיילוש תולעב תוינבר
 ׳ךעטעקשאק" ,הפיטק לש םירצק םיעבוכב הלאו ,היצילאג

 .ןילופ חסונ
 ¬שמ ׳ךעלביטש" םידיסח־יתב השולש ויה רוג ידיסחל

 ¬רמה בוחרב ,הרות־דומלתה ןינב. דיל ,רתסא בוחרב : םהל

 ׳ר ריבגהו דיסחה לש יטרפה ותיבב ׳סלטיד ש״ע יזכ
 לש ,שלזיימ ברה בוחרב ישילשהו ,ץילק אפיל םהרבא

 ."לעביטש עפראש םאד" ארקנש ,םירוחבהו■ םיכרבאה

 הנטק הרייעב היה םהלש ןילופורטמה רשא ׳רוג ידיסח
 תא ומיקהש םהו ׳אקארקב בטיה וססבתה ,השרוו דיל
 ףזוי־ץנארפ רסיקה ונייה ,ה״ריק תפוקתב דוע ."הדוגא״ה
 םשל דחוימ "טרופסאפ" היה שרדנ רשאכ ,ירטסואה
 .רוגל אקארקמ■ תויוצמ תורייש ויה — יברה לא העיסנ

 יברה .תדחואמה ןילופ לש הנורחאה הפוקתב ןכש לכמ
 -ץראל וכרדב ,הנידמל ץוחמ אצוי היה רשאכ ׳ומצע רוגמ

 ,תימלועה לארשי תדוגא לש תולודגה תויסנכל וא לארשי

 יברה לש ןושארה ועסמב .אקארקב שפניהל הנפתמ היח
 ותרייש לא ףרטצה ,א״פרת תנשב ,לארשי־ץראל רוגמ
 ועסמב םג .טענאב המלש ׳ר ,אקארק ידיסח ידבכנמ דחא
 ־עסמ רשאכ ׳ש״ת תנשב ,לארשי־ץראל ןילופמ ןורחאה
 ¬חמ יאנתבו יאשחב ןגרואמ היה רוגמ יברה לש הלצהה

 ןורחאה עגמה היה הזו ,אקארקל וכרדב יברה רס — ׳תרת
 .תעקושה ןילופב ויצירעמו וידיסח ינומה: םע ולש

 אקארקב דסונ תיאמצעה ןילופ לש הנושארה הפוקתב
 .תיברעמה היצילאגל "הדוגא״ה לש דחוימ ירוזיא דרשמ

 .השרווב יצראה זכרמה לא רשי וכייתשה ןכ־ירחא

 .הלהקה תודסומב תרכינ תוגיצנ ׳דתיה לארשי תדוגאל

 תלהנה ר״ויכ יודנל לאפר ר״ד לש ותנוהכ תפוקתב

 ר״וי רותב לפמטס שיבייפ ׳ר ,הדוגאה גיצנ שמיש הלהקה
 ־ישעו ריעה ידבכנ לע הנמנ לפמטס רמ .הלהקה תצעומ
 םג היה רפסמ םינשו ,בובובמ יברה לש ונתוחמ היה ,חיר
 תידוהי המישר העיפוה 1922 תנשב .ינלופה םייסל ריצ
 המישרמו ,םיינלופה םיקקוחמה־יתב לא תוריחבל תדחואמ
 .רשטייד השמ ׳ר ,ינלופה טאניסל הדוגאה גיצנכ רחבנ וז

 ־ארקמ דחא ידוהי רוטאניס דוע היה תמיוסמ הפוקת ךות
 .הדוגאה ישארמ אוה ףא ,רגנימייוב קחצי ׳ר ,אק

 ׳ר ,אריפש רשא ׳ר ונמנ הלהקב "הדוגא״ה יגיצנ לע
 ריעה תצעומב םג .דועו ןאמיינ עשוהי ׳ר ׳ךיליירפ םייח
 ,םיובנזור ףלוו ׳ר : לארשי תדוגאל תדבוכמ תוגיצנ התייה

 ידיחיה — טדאטשנזייא יבצ ברה ןכו ,לאצייג ןימינב ׳ר
 .לצינש אקארקב תידרחה תודהיה "ינפ" ןיבמ

 ריכזהל יוארה ןמ "הדוגא״ה לש הינקסע ישאר ןיבמ
 ,גרובמסקול יכדרמ ׳ר ,הלש ר״ויה ,ןאמצרוק רתלא ׳ר תא
 ,רוג ידיסח ידבכנמ יודנל וינעה■ ׳ר ,הידסיימ ינושארמ

 ,ףוטשדלוג םייח ׳רו■ ׳טרופופר לריאמ!׳ר ,לקנרפ י׳צרב ׳ר

 ¬ותל םיחמומכ ןילופב העדונש ףוטשדלוג תחפשמל שאר
 .ןיי תרצ

 ,"לארשי תדוגא יריעצ" לש ליעפ ףינס היה אקארקב

 תפוקתב חרבש ימ ,דלפנזור דוד הנמנ וידסיימ לע רשא
 הלצהה יליעפמ דחאכ ץיטצהו הירגנוהל יצאנה שובכה

 ¬יעפ לע ,טשפאדובל םיסורה תסינכ םע ןכ־ירחא גרהנו

 ׳ד :"םיריעצה" שארב ודמע תונורחאה םינשב .וז ותול
 רלאיב בקעי ׳ר ,רנילרב דוד בקעי ׳ר ,דראיצאוו השמ

 .דועו

 ,אקארקב םיליעפ גוח היה "לארשי תדוגא ילעופ״ל םג

 ,ןאילרוא בייל הדוהי ׳ר היה םהלש ינחורה גיהנמה רישא
 .הינמרגב תונחמב הפסנש ׳ידרחה תועד־הגוהו רפוסה

# 

 תא ספת לארשי תדוגא תעפשהבש דוניחה תודסומ ןיב
 תורומל ןוירנימסה ותובישח תניחבמ ןושארה םוקמה
 לש תדסיימה ׳ררינש הרש לש התישארב ,"בקעי תיב"

 .ולוכ םלועבו ןילופב "בקעי תיב" תעונת

 .דחוימב הנבנש ,ולשמ לודג ןינבב אצמנ ןוירנמיסה

 ןמזוה ,ה״צרת תנשב ,רדיגש הרש לש התריטפ רחאל
 בחרתה ותלהנהבו ןאילרוא .ל .י ׳ר ינחור עיפשמו להנמכ
 ¬ושה אובב לוסיחה-רזג וילע רזגנש דע ,רנימסה ססבתהו

 .הא

 תדוגא תונב" לש ןוגראה םק ןוירנימסה לש ויפנכ תחתמ
 -םורג הנח :ויח היתונקסע ישאר רשא ,אקארקב "לארשי
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 ,םיובלטייט רתסא ,רגנימיוב תידוהי ,םורג הלב ר״ד ׳דלפ

 .דועו יקסנר׳צש אצאל
 ־יחה תודסומב אקארק הנייטצה םינבה ךוניח חטשב םג

 ־דומלתה היה םהבש לודגה דסומה .תפומל םירדוסמה ךונ
 דע עיגה וידימלת רפסמ רשא ,רתסא בוחרבש הרות
 ירמוג ליבשב .ויה םיפי וירודיס ןכו וידומיל תמרו ,1500
 .םילשמ דסומכ ,"ריאמ תיב תבישי" הדסונ הרות־דומלתה
 לש סופיטה ןמ לודג יכוניח דסומ םייקתה הזל ףסונ
 ןכלו ,הובג יד וב היה דומילה־רבש רשא ,"הרותה ידוסי"
 דסומה שארב .תודימאה תובכשה ינב רקיעב וב וזכרתה

 לש םינובהו םיכנחמה דחא ׳ןאמסוז ןימינב ׳ר דמע הזה
 .ןילופב ידרחה ךוניחה תשר

 ,םילוגד םישיא תונורחאה םינשב וררוגתה אקארקב
 דחא ."הדוגא״ה תעונתל םיבורק ויה רשא הרותה ילודג
 ןאמדירפ וינ׳השמ ׳ר קידצה ׳ןי׳זירמ עזגה יאצאצ ידבכנמ
 יברה ןכ •אקארקב ובשומ תא עבק ,ןאיאבמ יברה ,ד״יה
 גרהנ רשא ,ד״יה גרבנילק םש ׳ר קידצה ,ץישולאי׳זדמ
 ןיב תודגא תוכלהתמ ותומ תרוצ לעו םשה שודיק לע

 .תראופמה אקארק תלהק לש םיטעמה הידירש



 אקארק יצולח לש תובשייתה תודוקנ
 עשוהי תיב .א

 תאמ

 רגניז השמ

 דוזיאב קילאפ לחנ תעקבב ןכוש "עשוהי תיב" בושייה
 .הינתנו םייפש ןיב ערתשמה ינופצה ןורשה םויה הנוכמה

 ידוהי בושיי לכ העקבב היה אל עשוהי תיב דוסיי תעשב
 לחנ לש וימימ אצומ ומתס םידדונ תולוח .םייפשל טרפ

 לש חטשב "ןאדמר תכרב" הציב התווהתה .םיל קילאפ
 תחדק וציפה הב םיצרושה םולפונא ישותי .םנוד 4676
 ¬בו תידוהי המזיב טדנמה תלשממ .מי״ק 25 לש רטוקב

 ¬והי ןבא הבשומה ידסיימו! תידוהיה תונכוסה יפסכ ףותיש

 הלעתה קיפא תא התקנ ,תראממה הציבה תא השביי ׳הד
 ומרזוה הב ׳לוחה תועבג ןיב הרופחה ,הקיתעה תימורה
 ¬וכמ ראשנ לודגה וקלחב רוזיאה .ןוכיתה םיל לחנה ימימ

 ואצמ םהב ,ףוסו הנק לש םיתובע םיהובג םיחיש הס
 םנמאו .ץראה יקלח ראשב םירידנ תופועו תויח הסחמ
 םיבוכר םיטירבל ןגרואמ דיצ לש םוקמ שמיש רוזיאה
 םוק םעו טדנמה ימיב םינמואמ םיבלכ תייוולב םיסוס לע
 םיכובסה םיחישה לגנו׳ג .םידוהי םידייצל םג הנידמה
 תאזה הביבסבו םיבנגלו םידדושל הסחמ םג ותעשב שמיש
 תומדאה .(םיבנגה יבא) הדל׳ג ובא םסרופמה דדושה לעפ
 הצעומה תויספורטופאב (ףקוו) ימלשומ שדקה ןבורב ויה
 ףקווה■ תומדא .יתפומ לש ותושארב הנוילעה תימלשומה
 תובשיתהל השיכרל תונתינ ויה אל תוירופהו תורוחשה

 .תידוהי

 תאזה הביבסב טדנמה ימ.יב תידוהיה תובשיתהה תושרל
 ויה אלש תיטרפ תולעבב םיברע תועקרק קר דומעל ולכי
 ןרקה .תולילהמ אל — תויזזנו תולק תומדא — תידעה ןמ
 ¬רל ןתינש תומדאה תא אלמ ףסכב התנק לארשיל תמיקה

 תיב יבשיתמ ,"אביקע" תעונת יצולח ולע ןהילעו שוכ
 לש תורשפאל םינש הז וכיח םייניע ןוילבב רשא ,עשוהי
 ידי לע ףסאנ עקרקה תינקל ףסכה) יאמצע בושיי תמקה
 ןיידע .דתיה אל םאובב .(תיברעמה היצילגב דחוימ לעפמ
 הורתב ,םידוהי ידיב הלוכ תזכורמ םהל תדעוימה המדאה
 ,שממ הנחמה תונכשב הקלח הפי הרוכז .תויברע תוקלח

 ¬יח ךותמ הרכמל ברסמ היה רשא ,יברע רטוש תולעבבש

 לעב ,ןונח לש ולודישב .התרומת רקי ריחמ טוחסל בוש
 הלע ,הינתנ תוביבסבו ונתונכשב רישע םיסדרפו תועקרק
 ,בגא .ףוצר חטשל תועקרקה תא גזמלו הקלחה תא שוכרל

 .יתפומה יחילש י״ע ןונח חצרנ םידוהיל ותדהא לשב

 רבכ היה "עשוהי תיב" תא ודסייש "אביקע" ישנאל
 תשדוחמה הילעה ינושאר ןיב היה םהמ קלח ז יצולח רבע

 םע 1930 ראוני תליחתב ולעש ,ט״פרת תוערואמה ירחא
 .ץראב ןושאר יללכ ינויצ ץובק לש םינושארה םיצולחה

 ¬שה תובשומב תירבע הדובע שוביכ לש םינש םהירוחאמ

 — זא םישקה םהיאנתב תועודיהו תיברע הדובעב תופוט

 "אביקע" יצולחל .הרדח ,ןורקע ,בקעי־ראב ׳הוקת־חתפ

 ¬לב רכשה לא אלש םיצורחו םינמאנ םידבוע לש םש אצי

 הדובעלו ,המשל הדובעל םג אלא ,תואושנ םהיניע דב
 םינינבב הדובע לש יטידפסורפה תונשב .אקוד תיאלקח
 הדובעמ המכ יפ הובג היה הרכשש ,1935—1932 תונשב
 ףאו ׳םירבע םילעופמ הוקת־חתפ יסדרפ ונקור ,תיאלקח
 םהילעש ,הנעטב ׳היינבב םהידי וחלש וז הבשומב םיצובק
 .תימצע תולחנתהל שורדה יאמצע ןוהל תונוכסח רובצל

 הדובעל םיסדרפה תא ריקפהל ומיכסה אל "אביקע" ישנא
 תמלתשמ יתלבהו תכרפמה הדובעה תא ושטנ אל ,תיברע
 תיב תא םבזעב ול וגאד אלש ומכ רחמה םויל וגאד אלו
 ¬תמאב ויה אל תובשייתהה תעש העיגהשכ םנמאו .אבא

 םימועזה םהיביצקתב םייולת ויה ןה ,תונוכסח לכ םתח
 תא ךירעהל ועדי אל תודסומהו .םיבשיימה תודסומה לש
 ,םייצולח תונורקעל םתונמאנ לשב ימצע ןוהב רוסחמה

 הניג ל״ז ןיקשיסוא םחנמ וליפאו "תולאימולש" הזב ואר
 קמעמ ועיגה עשוהי תיב תומדא ישרוח .ךכ לשב םתוא
 ןמ ויה ,םש םיירבעה םיבושייה םוק ינפל דוע .ןאש־תיב
 ידכ ,בר למעב זא ושכרנש תומדאה ודביעש ,םינושארה

 ־תריט תוביבסבש ינרוכז .ירבעה םעל הקזח ןהילע תונקל
 דילי ,ל״ז טכילנרטש לאקזחי תא יתאצמ םויה לש יבצ
 ,תישארב יחטש תא ,םיאמיב ןיב ,ידיחי חלפמ ,אקארק

 ץיבורדנסכלא יניס לש הבידנה ותרזעב שכרנש רוטקרטב■
 .ל״ז

 ¬תמ לש הנושאר הצובק תינמז העקתשה 1937 ףרוחב

 ¬ה ועקת ריצקה ברקתהב .הדוהי־ןבאב עשוהי־תיב יבשיי

 לש תינמזה הדוקנב םהילהא תא םינושארה! םיבשייתמ
 לירפאב 19־ב — ה״צרת ןסינב ז״י םויב שדחה בושייה
 1936־ב וצרפ רשא תוערואמה תפוקת לש המוציעב ,1938

 ־וחטב םימעטמ .הינשה םלועה תמחלמ הרפ דע וכשמנו
 .תוטימ לש קמועב תוריפח ךותב םילהאה ובצוה םיינ

 תא םינושארה םיבשייתמה וטישפה אל ןושיל םבכשב
 ינשה סיכבו ןומיר דחא םיכב ,םדצל ךורד הבור ׳םהידגב
 ־ייוע הביבסב טעומה םרפסמ •םיצפנ םע םירורפג תספוק
 םינכומו םיכורד דימת תויהל םבייח איהה הפוקתב תנ
 םוי בלח ידכב ואבוה הייתש ימ .תירשפא עתפ תפקתהל
 ,דבלב תועבצא ירשק דע םהידי ולטנ ,הדוהי־ןבאמ םוי

 .הנש יצח ךשמב ויח ךכ .םהינימל םירומיש םלכאמ רקיעו

 ־יפחה ומתסנ ,הנחמה לסוח עבק בושייל םוקמה רותא םע



 אקארקב ןויצ־ילעופל הנש 25





 287 אקארק דחלח לש תובשייתה תודוקנ :רגניז .דשמ

 עקרקה לע הילע םויכ עבקנ 1938 טסוגואב 17 םויהו תור
 ¬תב םיינוחטבה םיאנתה .עשוהי תיב ץובקה תולחנתהו

 ¬מב תידוהי תוזחאיה לכ רצבלו׳ םיקהל ושרד איהה הפוק
 תוריהמ .הפקתה לכ דימ ףודיהל לכותש ,דחא םוי ךש
 ¬כתב הכורכ התיה "לדגמו המוח" יבושיי תמקה לש קזבה
 .הרימשו הדובע תוחוכב םידממ תבר הרזעו קדקודמ ןונ

 ¬יוג :הדוהי ןבא הנכשה הבשומב תונברה לכ ושענ הלילב

 םיפירצה תוריק ׳םיפוצ לדגמ תעסהל אשמ תוינוכמ וס
 קזב תמקהל םיבר םיבדנתמ וזכור !םישורדה םירמחה לכו
 םיקהל קיפסהל שי ברעה דע ׳דחא םויב רצובמ בושיי לש
 ,ליתה רדג תאו ןגמה תמוח תא ,םיפירצה תא ,לדגמה תא

 .תובהלתהבו תונתחדקב תלהנתמ הדובעה .םילהאה תאו

 חטש תא הפיקהש ןגמ תמוח המקוה לית רדג ירוחאמ
 תונפד .תכרא רטמ 25 עורז לכ ,םירבע העבראמ םירוגמה
 ירודכ ורדחי אלש קיפסמ יבועב ץצח תואלוממ ץעה תמוח
 תומהבה תיינח םוקמב קר .דחא רטמ לש הבוגל דע םיבור
 625 ןב רצובמה חטשה עצמאב .רטמ 2 והבג ןגמ ריק

 .והבג רטמ רשע םינש ,םיפוצ לדגמ ססונתמ עבורמ רטמ
 רוקרז הלילב .ותרמשמ לע הפוצ םשמ הפוצ הלילו םמוי
 תצורמב .הביבסה תכשח תא שלוב לדגמה לע ןקתומה
 תיב ץובקה .םייקשמ םינבמ ,רויד ינינב ומקוה ןמזה
 ,לול ,תפר ,החלפ לע תיקשמ הניחבמ םסובמ היה עשוהי

 תומייוסמ תופיקתבו תרווכמ ,תונינב עטמו םרכ ,תוקרי ןג
 דוביעב ,םישיבכב ׳הביבסה יסדרפב ,ץוח תודובע לע םג
 ־לא רוזיאב אבצ תונחמ תמקהבו הביבסב .ל.ק.ק תומדא
 לש תראופמה הפוקתה .הינשה םלועה תמחלמ ימיב שירע
 היתורומתו היתופילח לע םוקמה דוסיי םוימ םינשיה 20
 ¬למ ץורפ םע .בושייה תוחתפתה לע היתותוא תא הנתנ
 לדגמה וקרופ ,תוערואמה תקספהו היינשה םלועה תמח
 הביטחל םיבדנתמ סויגל בושייה תודסומ תאירקל .המוחהו
 ותרישש עשוהי תיב ישנאמ םג ונענ יטירבה אבצב תידוהי
 הילטיאל הקירפא ןופצל התא ודדנו תידוהיה הדגירבב
 יטירבה ןוטלשה תשירפ בריע בצמה תרמחה םע .הפוריאלו
 רוזיאה תולובגב תודמעבו תוריפחב הרימשל בוש וצלחנ
 ךינח זא לפנ ץבעי רפכב .םרכ לותו הריט יברע רפכ לומ
 קחצי ,עשוהי תיבב "אביקע׳, תורושמ■ ימלשוריה רעונה
 ¬וריב .ותוריש תעשב (ט״שת ירשת ח״י םויב) ל״ז דרג
 האושה ידירשמ ,אקארקמ ל״ז רנייטש לאיחי לפנ םילש
 ראשבו ח״מלפב םיסייוגמ םג ויה •עשוהי תיבל עיגהש

 .המתוחו הפוקת ,הפוקת ,תומחול תודיחי
 םיאביקעה יניעל ןוחטבו קשמ ידיקפת קר אל םלוא
 ¬וקמ םיירבע םייח יסופדל ופאש םה .עשוהי־תיב ץובקב

 ןאכש ,העונתה לש םיינחורה היתודוסיל םאתהב ,םייר
 לעפו יח ץוביקבש דוע המי ,םתוא תויחל ,םמישגהל ןתינ
 תירוקמ תידוהי םייח תרות םיססבמה ישארמ היהש ימ
 ¬פנש ,טאלביירד לאוי "אביקע" לש ינחורה הגיהנמ ,תאז

 םיגח ,תדמתמ תיעדמ תומלתשה .ד״שת וילסכ ח״רב רט
 ישנאמ םיבר תובל ךשמ הז לכ .תרוסמה חורב םידעומו

 ןוגכ ,עשוהי תיב תא ריקוהלו תופוכת רקבל בושיב חורה
 ,ןמגרב ׳םורפ א״לביו ל״ז קבק .א .א .ל״ז ןוסלנצכ לרב

 .חורה־ישנא יבוטמ םירחא םיברו ץיבובייל ׳פורפ
 .עשוהי תיבב הקספ אל רעונה ברקב תיכוניחה הלועפה
 ־לתב תיכוניחה העונתה יפינסל ורגוש םיעובק םיכירדמ
 התריצי ,"תונייע" יאלקח ס״יב רעונל ׳םילשוריבו ביבא
 עשוהי תיב ץובקל תדהוא הבריק התליגש ןומיימ הדע לש
 ¬ב "הבהא" יכוניחה דסומל ,םייכוניחה ויכירדמל הרקוהו
 ¬דמ רגשל ונשקבתנ םיפוצה תעונתל םג .קילאיב תירק

 .םיכיר

 ¬ב תינויערהו תיכוניחה הריואל תיבויח הכרעה ךותמ

 וילא תונפהל םיינוכית רפס יתב ורחב עשוהי תייב ץובק
 ונלצא ויה .ץיקה שפוחב הדוביע תונחמל םהידימלת תא
 הילצרה היסנמיגהו הפיחב ילאירה רפסה תיב ידימלת
 םירוזחמ המכ םג וכנחתה עשוהי תיב ץובקב .ביבא־לתמ
 םיכירדמה ."רעונה תילע" תרגסמב תוריעצו םיריעצ לש
 םירוזחמה ןיב ,עשוהי תיב ירבחמ■ ןבומכ ויה םירומהו
 ¬סוגויבו הירגלובב ,הניוב "אביקע" תעונתמ רעונ תוצובק
 םהמ קלחו. המחלמה תישארב ץראל עיגהל וחילצהש היבל
 רעוג תוצובק םג ויה .ץובקה ירבחכ םתורגבתהב ופרטצה
 םוקמ םג שמיש עשוהי תיב .הינמורמו היקרוטמ ידוהי
 תעונתמ ׳"הבהא" דסוממ תונוש רעונ תוצובק תרשכהל
 ריעה דקפמ אצי הנממש תילארשיה "םיאנומשח" רעונ
 תמחלמ ברע הילע רוצמה ימיב םילשורי ליש הקיתעה
 תילארשיצראה העונתה יכינחמ רעונ תוצובקו ,תואמצעה
 .עשוהי־תיבב םויה דע וראשנ םהמ םידחאש "אביקע" לש

 ירקיעה ןיערגה תא .עשוהי תיב ץובקה יאשונ ויה ימ
 :םה אלה ׳היצילגבו אקארקב ״אביקע״ תעונת ידסיימ■ וויה
 ,תינוגרא הניחבמ וב היחה חורה ,ןייטשנרוא הדוהי ר״ד

 ¬ומו ינחורה גיהנמה ,ל״ז טאלביירד לאוי ,תיטילופו תילכלכ
 יאביקע רעונ ןגראמ ,ןייטשדנור ףסוי ,תודהיל ךרדה הר
 ,םינויצה םיסרגנוקב הגיצנ ,ןויבו הירגלובב ,היבלסוגויב
 ,ןילופב םירומל רנימס תרגוב חטיב) ןייטשנרוא הנינפ
 ־רגנוקה ןילויפבו אטילב ,הניוב "אביקע" תעונת תנגראמ

 ינויצה ץולחה ינגראממ ,(רזנ) רזיוהטכינ הדוהי ,תיאס
 רלימ הניר ,תויתורפסה היתואצוה לש ל״ומיהו הב יללכה
 ,םולבנזור הדש ,העונתה לש היכנחמ יבוטמ אקארקמ (רזנ)

 יליעפ ישארמ רגניז השמ ;ל״וחב רעונל היחילשו תכנחמ
 ¬ארמ ,אקארקמ ל״ז טכילנרטש לאקזחי ,אקארקב "אביקע"

 אקארקמ רדנלוה קחצי ׳ץובקה לש םייאלקחה ויחמומ יש
 ־נ "אביקע" ףינס יכינח ,ץובקב ןוחיטבה ינינע ינגראממ
 רלטסניק לארשי ,ןיישננוז היח ,וארט ןורהא :אקארק
 ־ה ןילופבו׳ היצילגב םינושה היפינסב "אביקע" ישארמו
 ,לישימשפב לודגה ףינסהמ טריו םחנמ םהיניבו תיאסרגנוק
 ־יבונמ (ץיבוקמ) דנר הניג •באלסורימ יקסבוקניל׳ז ףסוי

 .דועו גראט
 ,אקארק ריעל תונודבזב דחוימ ןפואב רושק עשוהי תיב

 .ולפנ הבו ויח הבש "אביקע" ישארבו םידוהיה היגיהנמב
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 םא ופסינש "אביקע" ירבח לשו הלא םיגיהנמ■ לש םרכזל

 ימי לכב■ םילעומ ׳םיצאנה ידימ םאו ירטאט ירהב ןוסאב

 12—110 לש הבוגב תוניראוזק יצע לש הרדשו הרכזה

 .םילוגדה םישודקה דחא םש לע ארקנ ץע לפו העטונ רטמ

 תסנכה תיבל רוסתו םיגחה דחאב עשוהי־תיבל עלקתשכ

 ר״ד ,ומש לע ארקנ ץוביקהש ימ לש ומש תרכזא עמשית

 ותרכזא רחאל דימ ,תומשנ תרכזה תעשב ,ןוהט עשוהי

 .לצרה באז ןימינב לש

 ¬כה היתובקעב האבש האושה ,הינשה םלועה תמחלמ

 םיאולמה תוחוכמ הפוריאב "אביקע" תעונת תא התיר

 אל ץראב ץובקה לש םיבורמה ויצמאמ ףא לע .ץובקל
 תא אלמל ץראב הנטקה "אביקע" תעונת לש החוכב היה

 תילע לע ןעשהל תונויסנה .ל״וחב העונתה לש המוקמ

 םיירפ תא םג ונתנ אל ,תורחא תורשכה ןוגרא לעו רעונה

 1949 תנשב עשוהי תיב ישנא ואבי הלא תוביסמב .הווקמה

 בושיה תא ךופהלו תיצובקה תרגסמה תא קרפל הנקסמל

 ראשהל דחא לכל תורשפא הנתנ השדחה תרגסמב .בשומל

 ¬יח ןתמל ,יתרוסמה םייחה חרואלו םירקיה םיכרעל ןמאנ

 דבאי אלש ותומלשב בושיה לע רומשל ,םידליל תואנ ךונ

 תיטילופ תרגסמב עימטי אלו! ינויערה ויפוא תא ירמגל

 ¬צרפ העבקנ םיבשיימ תודסומ םע םואיתב .ונחורל הרז

 .שדחמ ןגראתנש םוקמל ןונכת הוותוה ,תועקרקה לש היצל

 יפותיש בשומ לש רצק בלש תועצמאב בשומל רבעמה

 לש םיילכלכה וינוכמ לש הריהזה םתוינידמ■ י״ע לקוה

 ישנא •םיבר תובוחב קשמה תא ועקיש אל רשא ,ץובקה

 רשא המדאה תוקלח תא וניטקה בשומה תא וויהש ץובקה

 תוחפשמ 35 וטלקנ .השדח■ הילע טולקל תנמ לע םתושרב

 תינוגרא תרגסמב בשומ והנה עשוהי תיב םויכ .תושדח

 ¬ות לע תיטילופ תינוגרא היפכ ילב "ינויצה דבועה" לש

 םקלחב ׳םנוד 1300־כ חטש לע ערתשמ עשוהי תיב .ויבש

 ססובמ יביסנטניאו ברועמ קשמה .ןיחלש תומדא לודגה

 םיריעצ ,םיעטמו םילול ,תפרו אופסמ ׳תוקרי ינג לע

 תנגרואמ היתוכרבו היתוראב לע םימה תקפסא .ץידע
 ,עשוהי תיב לש תפתושמ תיביטרפואוקה םימה תדוגאב

 שעג םע םג קילאפ לחנ חטשבו רטנ רפכ ,קהצי־לת

 ¬מה ,ןמצייו םש לע תותיכ 8 ןב רפס תיב עשוהי תיבב

 250־כ רפס־תיבב .רטנ־רפכו םידוא ,קחצי־לתל םג ףתוש

 בכר ילכב ס״יבל םיאבומ הביבסה יקשממ םידליה .םידלי

 סייצובקה רוידה ינינב .םוקמב האנ םידלי ןג םג .ענוממ

 ¬דח םילוע 100־ל הימינפ םע עובק ןפלוא ןוכשל ורשכוה

 רג בשייתמ לכ■ .םישדח 4 לש ידומיל רוזחמ םע םיש

 םוקמב .יונ תוניג בורל ףקומ ,ותקלח לע יתחפשמ תיבב

 קושב .הקפסא ןסחמו םיללכושמ םירודיס םע הינכרצ

 ¬רה םיצעב תלבוט עשוהי תיב .הינכרצל בוט םש יפסכה

 תושרוחל ויה םייתניבשו ץובקה ישנא דוע ועטנש םיב

 לכ .םיצע יפלא תונב םינדאו תוניראוזק ,םיםוטפילקא

 הנה עשוהי תיב .ותיב די לע םיצע דוע ףיסומ בשייתמ

 העיסנ תוקד 5 קחרמב הינתנ—א״ת וקב תבכר תנחת

 .ביבאי־לתמ העיסנ תוקד 17־ו הינתנמ

 םיקשמל דוגינב .שפנ 300־כ ,תוחפשמ 75 עשוהי תיבב

 םג .דעומבו תבשב דבוע בשומה תודשב אצמת אל םירחא

 .יוצמ ונניאש טעמכ רחא גוסמ היסהרפב תבש לוליח

 ¬כה תיב אלמ םיארונ םימיבו םידעומב טרפבו תותבשב

 ותמשנמ והשמ .ףטו רענ םישנ ׳םישנא הפל הפמ תסנ

 עשוהי ר״ד לש וחורמ םגו םוקמה ריואב ףחרמ לאוי לש

 ,טקש ןופצמב רמול רשפא ,םוקמה אשונ ומש תאש ןוהט

 .אושל אל

 אקארק תודהיל םיאנה םייוטיבה דחא אוה עשוהי תיב

 .תדלומב שרוש התכהש

 ןתיא־הונ .ב

 תאמ

 ץיבורוה־דניורפנלז .ז

 ןיערג הלע ,(1938 רבמצד) ט״צרת ולסכב ׳ב םויב

 לש ובלב ןתיא־הונ תמדא לע "אביקע" לש יתובשיתה

 .ןאש־תיב קמע

 ,ןדריה תעקב לש יפארגואיגה וכשמה אוה קמעה יכ ףא

 םישקה דחא אוה םילקאה .תיאלקח הניחבמ הכפה אוה

 לעמ רהמ ודרוה םימהו עקרקה יאנת ללגב .ץראב רתויב

 .םינוש םיעטמו תוננאב ילודיג תוינכות קרפה

 ¬הא השלש ."לדגמו המוח" ימיב התיה הדוקנל הילעה

 קירוה דחא לקד קר .ץצח תמוח ףקומ חטשב ומקוה םיל

 םע תפר ,לכוא-רדח םינושארה םינבמה .הביבסה לכב

 ...םיסוס ינש םע הוורואו הדיחיו תחא המודא הרפ

 ןתיא־הונ שמיש םיברל .הטילקה ילבח ויה םישק ןכאו

 ¬סונ ןמזה ךשמבו ,שטנ אל ןיערגה ךא ,דבלב רבעמ םוקמ

 .ץראה־ינבמ םירבח ופ

 .יפותיש רפכ אוה ןתיא־הונ
 ןתיא־הונב ךרענ (24.12.1949) י״שת תבטב ׳ב םויב

 ¬הל העצהב תדל היזלשו תיברעמה היצילג יאצוי סוניכ

 .התביבסו אקארק ירובגו ישודקל ןורפז לעפמ תמק
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 שיא ועטנ סוניכה־יאב לכ •היח המיה הנושארה הבצמה
 לע טלחוה ."אקארק וטיג ימחול תשרוח״ל ליתש שיא

 וטיגה ימחול לכ תומש וחצנוי ובש ׳ןירכז תיב תמקה
 םקוי ,ודמשוה רשא תיברעמה היצילגו אקארק ידוהי לכו
 לכו רלטיה תפוקתמ יראטנמוקודה רמוחה לכל הזינג תיב
 ¬גו אקארק תודהי לש הרבעב רושקה ירוטסיהה רמוחה
 ,אקארק וטיג ימחול םש לע תוברת תיב םקוי ןכו .היציל

 .הצובקה תושרל דומעיש
 ־יטראפ תצובק ׳ןתיא־הונ תצובק :םה לעפמה ימזוי
 לש היגיהנמ ןיבמ ירוביצ דעוו דרמה יפתתשממ םינאז

 .תיברעמה היצילג תודהי
 הנפ ןבא תחנה סכט םייקתה א״ישת ׳ב רדאב ׳ה םויב

 .לעפמה ינינבמ ןושארה ןתיבל
 :דוסיה תליגמב םילולכה םירבדה ירהו

 תמוקתל תישילשה הנשב ,א״ישת ׳ב רדא ׳ה םויב"
 וטיג ימחולל ןורכז לעפמל דוסי ןבא ונירי ,הנידמה
 היהי .ןאש־תיב קמעב רשא ,ןתיא־הוג תצובקב אקארק
 וראשנש תונבו םינבל סונכ םוקמ הז ןורכז לעפמ
 ¬ובלב םיאשונהו הלוגב לארשי תוליהק ןברוח רחאל
 ופסנש םהיחאו םהיתובא ןורכז תא רעצבו באכב םהית

 .הלודגה האושב

 לש תושודקה תוליהקה דעל ותרחי ןורכזה לעפמב
 ורקענש היזלשו היצילג ברעמב תוליהקה לכו אקארק
 -<ד לארשיב הנמאנו היח הבצמ היהי לעפמהו ןשרשמ

 הינוב־הינב תיברמש ,ןתיא־הונ הצובקה ךותבו תישפח
 .הלאה תוליהקה יאצוי םה

 ¬ול לש םהיתומש תראפתלו דובכל וססונתי לעפמב
 םש תא ושדקו םשפנ תא ופרחש אקארק וטיג ימח
 ¬טו םישודק לש שפנ תוריסמבו האלפנ הרובגב םמע
 : םהו םידרומה שארב םידמועה דעל ורכזיו ,םירוה
 ¬בא ,רגנרד הטסוגו ןושמש ,דניקסביל (קלוד) ןורהא
 יכאלמ ,דרומ הלוג ,רגנימואב יבצ /ץיבוביל םהר

 .רצירפש הקנח ,ןייטשנזייא
 ךותמ ןורכז לעפמל דוסיה ןבא תא םירוי ונחנא
 תא רשא ,הז לעפמש ןוחטבו הוקת ךותמו ןוגיו באכ

 ."דעל ןוביו םקוי ,םויה ונחנה■ ודוסי

 השולש רכזל םיצע השלש םג ועטינ תרצע התואב
 :היצילגו אקארק ידוהי לש תינחורה תוגיהנמה ילודגמ
 ־ליה םייח ר״דו רמלהקרב באז ר״ד ,ןוהט עשוהי ר״ד

 .ןייטשפ





 תודסומו הרבח ,הלכלכ





 ןברוחה ינפל אקארקב תידוהיה הלכלכהו הרבחה יגפ
 תאמ

 סנרפ יבצ ר״ד

 א
 ידוהי לש תידוהיה הלכלכהו הרבחה י,פב ןודל רשפא יא
 ןודל רשפא יאש םשכ ׳ויח הב הביבסהמ קתונמב אקארק
 ¬המ קתונמב המצע אקארק לש ילכלכהו יתרבחה הנבמב

 הריקסב חתפנ• ןכ לעו .להנמו זכרמ ול השמיש איהש ׳ףרוע
 רתוי וא תוחפ אוהש ׳ריעה לש ,דז ילכלכ ףרוע לע הרצק
 ,םיידוהיה םייחה הנבמב ןודל ונאובבו זוחמה ימוחת םע ההז
 ןיבהל ביטינ ךכו תידוהי אלה הרבחה ינפ תא םתמועל הלענ

 .םידוהיה ייחבש דחוימה תא

 הניחבמ הפי םיחתופמה םירוזיאה לע בשחנ אקארק זוחמ
 דחא עבר קרו רפכב ובשי ותייסולכואמ 75% !תילכלכ
 .םירע יבשות 27,3% היה הלוכ ןילופב עצוממה .םירעב

 ירוחאמ אקארק זוחמ ןכ םא רגיפ היצזיגאברואה ךילהתב
 רקיע הז ירהו ,תואלקחה השפת אל ןכ יפ לע ףאו .עצוממה
 תוזוחמב השפתש םוקמ ותוא ,םירפכ יבשות לש םקוסיע
 המדאה זוחא .חרזמה ירוזיאב וא ןילופ לש המורדב םירחא
 ל״נה תוזוחמבש הזמ ןטק היה אקארק זוחמב תדבועמה
 םייאלקח תוזוחמבש הזמ היה ןטק תלוגלוגל עצוממה לוביהו
 םילודג אקארק זוחמב םייאלקחה םיקשמה םלוא .םירחא
 ¬מה היה הלוכ ןילופבש דועב .הלוכ ץראב עצוממהמ ויה
 זוחאה היה ,9,4% םייאלקח םילעופ ידיב דבועמה עצומ
 הישעת יפנעו תורכמה ושמיש ןאכ .14,9 אקארק זוחמב

 .תירפכה הייסולכואל בושח הקוסעת רוקמ הדבכ
 עצוממה לע הז זוחמ הלוע יתיישעתה חותיפה תניחבמ
 םידקמ ךא ,זכרמה תחמו היזלש החמ רחא דעוצ אוה .יצראה
 תא רמול ךירצ ןיאו ,םירחאה׳ תוזוחמה לכ תא בר קחרמב
 תורכמב אקארק זוחמ לש וקלח .חרזמה ירוזיאב תוזוחמה
 שארב םוקמ שפות אוה לשמל חלמ תקפהב םלוא ,9,1% אוה
 זוחמה שפות דבכנ םוקמ .תיצראה הקפהה ללכמ 64%־ב
 וקלח בר ןכ ומכ .תיצראה הקפההמ 1/6 וקלח .טפנ תקפהב
 .תיצראה• הקופתהמ 13,2% ,ילארינימה רוצייב זוחמה לש
 וקלח .תיצראה תרצותהמ 35%־ל זוחמה עיגמ טלמה רוצייב

 .1/5 אוה םיבצחמב
 .ימיכה רוצייה ףנעב אקארק זוחמ לש ומוקמ בושח ןכ ומיכ
 הלעמל .טפנה קוקיזב ותובישח רתויב הבר םלוא .10% וקלח
 — 42,6% — דואמ לודג זוחא .הלוכ ץראב הפוקתה עברמ
 ־עתב וקלח ןויצל יואר ןכו .יתוכאלמ לבז רוצייב וקלח אוה
 :השבלהה תיישעתב ׳16,2% :רועהו 11,9% :ריינה תיש
 .45,1% :לודגה זוחאה םיילענ לש ןכוממ רוצייבו 17,7%
 םוקמ הז זוחמ שפות ןוזמה תיישעת לש םימיוסמ םיפנעב

 תוחפ אל .םירומיש 11% ,םיצימ רוצייב 17,1% ןוגכ .דבוכמ
 היה 1935 תנשב .(היפרגילופ) םופדה תיישעתב וקלח הלאמ

 400.500.000 אקארק זוחמ לש יתיישעתה יפסכה רוזחמה
 .הלוכ ןילופב עצוממה רדגב אוהש יטולז

 אקארק זוחמ לש וקלח אוה עצוממה ןמ תצקמב לודג
 לודג הז ילכלכ ףנעב רפכה יבגל ריעה לש הקלחו ,רחסמב
 ¬מב טלוב דחוימ ןפואב .םירחא תומוקמב רשאמ רתוי ןאכ
 .םיינוניבו םילודג קסע־יתב לש םקלח םירחאל דוגינב הז זוח

 ךסב יזוחמה רצואה דרשמ ידי לע עבקנש יפסכה רוזחמה
 .עצוממהמ הובג אוה יטולז 650.000.000

 יהלשב .זוחמב תידוהיה היסולכואה לע רפסמ םילמ התעו
 תיללכה׳ היסולכואהמ 7,5% םהש 173,600 םרפסמ היה 1931
 לש עצוממה זוחאה רשאמ רתוי ןטק זוחא הז ירהו .זוחמב
 ןאכ רתוי טלובו לודג ןכ ומכ .9,8% איהש ןילופב םידוהיה
 ול ליבקמה לע הלוע אוה ,ינוריעה רוטקיסב םידוהיה זוחא
 ¬עב ןילופ ידוהי לכמ 76,4% ורג עצוממב .םירחא תומוקמב

 .82,7 אוה זוחאה אקארק זוחמב .םיר

 םישנ זוחמב בצמה לע וז תיללכ הריקס רחאל ,התעו
 תמצע ריעב וניניע

 ב
 ךילהת .ריעה לש תיתומכה התוחתפתהל םידחא םירבד

 ריהמ היה 1931 דע 1870 םינשה ןיב ןילופב היצזינאברואה
 1870 תנשב תינוריעה הייסולכואה• לדוג תא ןייצנ םא .ידמל

 236־ל 1921 *ב ,160־ל העיגה 1900 תנשבש ירה ׳100־כ
 ־ולכואה הילדג הנש 60 ךשמבש עמשמ .315־ל 1931 תנשבו
 הלוכ ץראב היסולכואה .הלעמו השולש יפ תינוריעה היס
 תידוהיה הריהנה םלוא .דבלב 90%־ב ןמז קרפ ותואב הלדג
 רתיי תטעומ התיה ריעה לא רפכה ןמ הפוקת התואב

 .םירעה לודיג לש ירקיעה ורוקמ היה רפכהו
 :אקארק לש הלודיג ךילהת הזו

 1939 1931 1921 1910 1900 1880 1860 ,ד1ש

 259,000 219,000 164,000 143,000 85/000 66,000 50,000 היסולכואה

 םכדניא
 518 438 368 286 170 132 100 לודיגה

 .שמח יפ אקארק תייסולכוא הלדג הנש 80 ךשמבש ןאכמ
 ידי לע םא ,ץוחהמ םיבשות תמירזל תודוה רקיעב ןבומכ
 קרו םירפכהמ הריגה ידי לע םא ,ביבסמ תונוכש לש ןפוריצ

 הברהב תוחפ תאז תמועל .יעבטה יוברהמ הנטק הדימב
 םינשב קרו• תידוהיה היסולכואה לש הלודיג זוחא אוה
 56,800־ל 45,200־מ םידוהיה רפסמ הלע 1931 דע 1921 ןיב
 ־בואה הלדג ןמז קרפ ותואבש דועב 25%־מ הלעמל רמולכ
 והשמ רמולכ 162,800־ל 138,ססס־מ תידוהי אלה היסול
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 ןפוד תאצוי העפות תמאב איה תאז םלוא .17%־מ רתוי
 ¬מה ראשב ןכש ,ןילופב תולודגה םירעב יללכה ךילהתב

 הזמ לודג םירעב תידוהיה היסולכואה לודיג היה אל תומוק
 .הז םינש רושעב םידוהי־אלה לש

 םידוהי־אלהו םידוהיה לש יעוצקמה בכרהל רובענ התעו
 .1931 תנשמ םייטסיטטס םינותנ ךמס לע אקארקב

 אקארק תיסולבוא לש יעוצקמה בכרהה : 1 חול

 עוצקמ ללככ % םידוהי % םידוהי־אל %

 תואלקח .1 2,000 01,90 0,0 0,0 2,000 1,23

 67,100 הכאלמו הישעת .2 30,63 17,800 31,50 49,300 30,27

 חזטיבו רחסמ .3 45,500 20,78 26,400 45,73 19,100 11,27

 16,500 הרובחתו הדבעה .4 7,53 2,900 06,74 13,600 8,34

 תוברתו ךוניח .5 8,500 3,88 1,500 2,65 7,000 4,29

 תיב-יתוריש .6 13,200 6,03 0,500 0,88 12,700 7,78

 66,500 םירחא תועוצקמ .7 30,25 7,4010 13.10 59,100 36,37

 ךסב 219,300 1,00 56,500 100 162,800 100

 םה המ ןייצל יאדכ ,הז חולב טרופמ ןויעל שיגנ םרטב
 :ללוכ הישעתה ףנע .הלא תועוצקמב םילולכה הנשמה יגוס

 למשחו םימ תקפסא ,הלקו הדבכ הישעת ,הקיצי ,תורכמ
 ,הרכשה יתב ,שממ תורוחסה רחס :םיכייש רחסמל .זגו

 תודסומ ,יטרפ יפסכ רוזחמ ,תודעסמ ,החראה׳ יתב ,תואנולמ
 ,ןופלט ,ראוד :םיכייש הרובחתו הרבעהל .ךווית ,חוטיב
 תוילמשח ,תיריוא הרובחת ,םימ יכרדב הרובחת ׳ףרגלט
 ¬חתה יכרד לע חוקיפ ,הרובחתה יעצמא רתיו םיסובוטבאו

 ¬עה םיבשחנ תוברתו הלכשה לע .תימימהו תיתשביה הרוב

 ,רפסה־יתבל ץוחמש הלכשהו תומלתשה ,רפס יתב :םיפנ

 :םיללכנ■ תונושב .םיעושעש תומב ,תוירפס ,תול״ומ ,תונותע

 ,תוטילקרפו טופיש ,ירוביצ להנמ ,תונרעי ,דיצ ,גיד ,תוננג

 ־ובצ םינוגרא ,תויתד תודעו תויסנכ ,םייחרזא ןוחטב יתורש
 םילולכ ב״ומכ .ןויקנו הנייגה יתורש ,ענומ דעסו האופר ,םייר
 ,יהשלכ הדובעמ םמויק ןיאש םיטעמ אל םישנא תאז הצובקב
 ¬סומב םייחה םישגא ,ןוה־ילעב ,םיכנ ׳תואלמיג ילעב ןוגכ

 .םהב םייולתה םהיתוחפשמ ינב ןבומכו!אלכ יתב ,םירוגס תוד

 השלש אצמנ ,ילכלכה הנבמה לש תאז הנומת חתננ םא
 היסולכואה לכ לש 80%־מ הלעמל םיזכרמה םילודג םיפנע
 רמולכ ,םהב תויולתה תוחפשמבו םיסנרפמב ןבומכ רבודמה)
 ¬עתה וז איה רתויב הלודגה הצובקה .(וטורב םה םירפסמה

 המע הוש טעמכ .םיבשותה ללכמ 30,63% תללוכה תיתייש
 לש איה תישילשה הצובקה .תונוש ,תברועמה הצובקה■
 הרובעתו הרובחת לש וז איה תינוניב הצובק .חוטיבו רחסמ
 ןפואב לודג םזוחאש םייתיבה םיתורישהו 7,53% הווהמה

 .6,03%:יסחי
 תודסומו רפס־יתב םינמנ ןטק םזוחאש תורחא תוצובק לע
 .0,9% אלא הל ןיאש תואלקח ףוסבו 3,88% םהש תוברת
 ןטק אקארק ליש השועית ,תורחא תולודג םירעל האוושהב
 .םירחא תועוצקמב םיזוחאה רתוי םילודג תאז תמועלו ,רתוי

 ־אלה לש הז םע םידוהיה לש ילכלכה הנבמה תא הוושנ םא
 לדבהה דימ ונל הלגתי ,םינלופ 98%־ב בגא םהש ,םידוהי
 טעמכ םיוש הישעתה ףנעב .תיעוצקמה■ הקולחב םוצעה
 םיפנעב רעפה בר תאז תמועל .םידוהי־אלהו םידוהיה תוחוכ
 ¬ציה םיפנעה לכבש ,איה אקארקל תינייפוא הנובת .םירחא

 ךרדב .31,5% :אוהו הזש םידוהי־אלהו םידוהיה זוחא םיינר
 ,(םיבשות 100,ססס־מ הלעמל) תולודגה םירעב סחיה ללכ
 .ם־׳דוהי־אלה לצא 48,2%־ו ,םידוהיה לצא 37,7% אוה

 ¬קה תועוצקמל הזוזתה איה אקארקל תפסונ תינייפוא הנוכת

 לצא הזוזתה! תורחא םירעל האוושהב .םיתורישב םירוש
 לש 45,73% •םידוהיה לצא רשאמ רתוי הלודג םידוהי־אלה
 הישעחה האב ינשה םוקמב .רחסמב םיקסוע אקארק ידוהי
 םיד היזוחא ,תברועמה .הצובקה ישילשה םוקמב ,31,5%־ב
 דיחיה אוה 6,74 הב םידוהיה זוחאש הרובחתה .13,70%
 ¬והיה םיפתתשמ םינטקה םיפנעב .םיינוניבה םיפנעה ןיבמ

 לש םקלח .תיב־יתורישב 0,80% ־בו ׳ךוניחב 2,65%־ב םיד
 אצמ אל ףאש ,ןטק הב אוה תיאלקחה הקוסעתב םידוהיה

 ¬ות ןושאר םוקמ םידוהי־אלה ברקב .הקיטסיטטסב םוקמ
 :הישעתה תצובק הירחא .36,37% :תברועמה הצובקה תשפ

 ¬סמב םידוהי־אלה לש םקלח ןטק הלאל האוושהב .30,27%

 תוינוניבה תוצובקה לע .11,72%־ל אלא עיגמ אוה ןיא ,רח
 תוצובקב .(7,38%) תיב־יתורש ,(8,34%) הרובחתה םינמנ
 הכרעה םשל .1,23% תואלקחו 4,29% ךוניח :תונטקה
 איבנ ל״נה תועוצקמהמ■ דחא לכב םידוהיה לקשמ לש■ הנוכנ

 .ףנע לכב םידוהיה זוחא תא עבוקה אבה חולה תא

 דרפנב ףנע לכב םידוהי־אלו םידוהי לש םקלח : 2 חול

 יעוצקמה! ףנעה % םידוהי % םידוהי־אל

 1. תואלקח % 0,00 % 100,00

 2. הכאלמו הישעת 26,56 ״ " 73,44

 3. חוטיבי רחסמ 58,02 ״ ׳' 411,98

 4. הרובחתו הרובעת 17,58 ״ // 82,42

 5. תוברתו ךוניח 1,7,64 ״ " 82,36

 6. תיב־יתוריש 3,78 ״ " 96,22

 7. תונוש 11,111 ״ " 88,89

 עצוממה % 25,80 % 74,20

 לודג םידוהיה לש םקלח תויעוצקמ תוצובק יתשב קר
 לש הייסולכואה ברקב םהלש יללכה זוחאה רשאמ רתוי
 םישנאהמ 58% :עירכמ ןפואב לודג םקלח רחסמב .אקארק
 ¬עת לע םייחה הלאמ 26,56% .םידוהי םה רחסמ לע םייחה
 ,17,64% ךוניחב םיזוחאה םה םיוש טעמכ .םידוהי םה היש

 ןידע תונוש תוצובקב םידוהיה זוחא .17,58% הרובחתבו
 .3,78% :תיב־יתורישב םקלח םועז םלוא ,14,11% :רכינ
 םדמעמ יסחי ןפואב שלח תורחא תולודג םירעל האוושהב
 אילפהל ידכ רבדב ןיאו׳ ,םיפנעה לכב טעמכ םידוהיה לש
 ־ל עיגמ םידוהיה זוחא תורחאה םירעבש הדבועה רואל
 .אקארקבש הזמ הברהב הובג רמולכ ,םיבשותה ללכמ 30,6%
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 ¬רפתמה םישנאה רפסמ לע ורפיסש ל״נה םירפסמה לכ
 אלו ןידע ורמא אל ,םייעוצקמה םיפנעהמ רזוא לכ לע םיסנ
 םתצובק ךותב םהה םישנאה לש יתרבחה םדמעמ לע םולכ
 םדמעמל ונבל תמושת תא שידקנ םיאבה ונינוידב .תילכלכה
 דמעמ רמולכ ,תויעוצקמה תוצובקה ישנא לש יתרבחה
 הדובע םידבועל בוש םידרפנה ,םיריכשה דמעמו םייאמצעה

 .תינחור הדובע םידבועו תינפוג
 דוחל עוצקמ לכ תרגסמב יתרבחה בכרהב ןודנ הלחת
 יתרבחה םדמעמ לע תוללוכ תונקסמ קיסנ ךכ רחא קרו

 .אקארקב .םידוהיה לש

 הכאלמבו הישעתב וררשש םיאנתב הי חותינ חתפנו
 .אקארקב

 הכאלמו הישעתב יתרבחה בכרהה :3 חול

 תיתרבחה הבכשה ללכב % םידוהי % % םידוהי־אל

 םיאמצע 18,300 27,78 10,500 58,99 7,800 15,82

 תינפוג הדובע םידבוע 42,200 62,39 4,700 26,40 37,500 76,07

 תוינחור הדובע םידבוע 6,600 9,83 2,600 14,61 4,000 8,11

 ךסב 67,100 100 17,800 100 49,300 100

 קרו םיריכש םה הכאלמו הישעת לע םייחהמ 3/4 טעמכ
 םייאמצע םה הלא םיפנעב םיקסעומה עברמ הלעמל והשמ
 ¬והיה לש םקלחב דרפנב ןנובתנ םא םלוא .תילכלכ הניחבמ

 ־בש לודגה לדבהב דימו ףכת ןיחבנ ,םידוהי־אלהו םיד
 ¬בוע 5/6־ו םייאמצע םה 1/6 קר םידוהי־אלה לצא .םדמעמ
 ¬צע םה 60%־כ םידוהיה ברקב רשא דועב ,םיריכש םיד

 םידבועה לש םקלח רתוי לודג ןכ ומכ .םיריכש 40% קרו םייאמ
 לקשמ .םידוהי־אלה לצא רשאמ םידוהיה לצא םיינחורה
 טרופמב ןנובתנ רשאכ רתוי דוע טולבי תויתרבחה תובכשה

 הבכשו הבכש לכב םידוהי־אלהו םידוהיה זוחאב

 הבכש לכב םידוהי אלו םידוהי לש םקלח :׳א 3 חול

 תיתרבחה הבכשה םידוהי לש םקלח םידוהי־אל לש םקלח

 םיאמצע % 57,38 % 42,62

 םיינפוג םידבוע 11,14 ״ 88,86 ״

 םיינחור םידבוע 39,39 ״ 60,61 ׳'

 עצוממה 26,53 ״ 73,47 ״

 בור םידוהיה םיווהמ הכאלמבו הישעתב םייאמצעה ברקב
 תובורק םיתעלו םימזויה תבכשש ,רבד לש ושוריפ .רכינ
 ¬והימ הבורב תבכרומ ,הכאלמהו הישעתה תא םילהנמה םג

 ־כ1אל הקינעמ הישעתהש ,איה הז בצממ תפסונ הנקסמ .םיד
 -אלל רשאמ רתוי םיחונ םייח יאנתו ןוחטב תידוהיה היסול
 ¬והיה םיינחורה םידבועה לש םדמעמ דואמ דבכנ .םידוהי
 .םידוהי םה םיינחורה םידבועה ללכמ 40%־כ .הישעתב םיד

 ¬הה דמעמ לע תודיעמ ולא תועפות יתש

 ¬מבו הישעתב םידוהיה םישפותש, הגהנ

 םידבועה ברקב םידוהיה זוחא .אקארקב הכאל
 .11% לע הלוע וניא תינפוג הדובע

 םהמ ,םילעפמל תונוישר 3990 אקאדקב ודפנ 1938 תנשב
 םידחא הכאלמ יתבו םיינוניבו םילודג הישעת ילעפמל 5ד7
 14,5%־כ .הכאלמו הריעז הישעתל תונוישר 3413 ,םילודג
 85%יכו םיינוניבו םילודג םילעפמל ןכ םא םה תונוישר
 הלאש ןויכמ ,רתוי םיבר הכאלמ־יתב ויה השעמל .הכאלמל
 הנש התוא .תונוישר תאצוהמ םירוטפ ויה רתויב םינטקה
 .תונוישר יגוס 8 ויה םימייק תכאלמ יתב 5800 אקארקב ויה

 יפל .3413 — ח ,410 ז—ו ,םילעפמ 167 ויה ה—א גוסמ
 םייתיישעתה םילעפמהמ 45% םידוהיה ידיב ויה ןדמואה
 .הכאלמה יתבמו םינטקהמ 63%־ו םיינוניבהו םילודגה
 םיח״וד תשגה תבוחש ,םילעפמה לכ לש יפסכה רוזחמה
 ןוילימ 180 ךסב 1935 תנשב םכתסה ,םהילע תלטומ .דתיה
 וב םידוהיה לש םקלח היה רעושמה יפכו .בוריקב יטולז

 .ןוילימ 100
 ד

 לעו רחסמה לע ונידיב םייוצמ רתוי םיקייתמ םינותנ
 אוהש דוע המ .הבחרהו טוריפ רתיב הז ףנעב לפטל לכונ ןכ

 .תידוהיה הקוסעתה לש יראה קלח תא הווהמ ירה

 אקארקב רחסמב תויתרבחה תובכשה : 4 חול

 תיתרבחה הבכשה % ללכ ב % םידוהי % םידוהי־אל

 םייאמצע 23,200 50,99 18,800 70,08 4,700 24,61

 םיינפוג םידבוע 13,200 29,01 4,200 15,91 9,000 47,21

 םיינחור םידבוע 9,100 20,00 3,700 14,01 5,400 28,27

 וסב 45,500 100 26,400 100 19,100 100

 וילע םייחה זוחא ללכ ךרדב הלוע אקארקב רחסמה ףנעב
 דמעמב דרפנב ןנובתנ םא םלוא .51% םהש .יאמצע ןפואב
 םילדבהב בוש ןיחבנ םידוהי־אלהו םידוהיה לש יתרבחה
 קרו םייאמצעה תצובקב םה 70% םידוהיה לצא .םיטלוב
 םייאמצע םה עברל בורק םידוהי־אלה לצא ,םיריכש 30%

 .םיריכש 3/4־מ הלעמלו
 ¬וגה םידבועה לש םחוכ שלש יפ לודג םידוהי־אלה לצא
 םידבוע לש םחוכ רשאמ םידוהי־אלה םידבועה ללכב םיינפ
 ¬ורה םידבועה רפסמ .םידוהיה םידבועה ללכב הלא םידוהי
 .םידוהיה לש הזמ םיינש יפ לודג םידוהי ־אלה לצא םיינח
 דרפנב הסכש לכ תרגסמב תוידוהיה תובכשה לש ןלקשמ לע

 :אבה חולה דיעמ

 םידוהי לש תויתרבחה תובכשה לש םקלח :׳א 4 חול
 םיזוחאב םידוהי־אלו

 תיתרפחה הבכשה םידוהי םידוהי־אל

 םיאמצע % 79,74 % 20,26

 םיינפוג םידבוע 31,82 ״ 681,18 ״

 םיינחור םידבוע 40,66 ״ 59,34 ״

 % 42,00 % 58,00 עצוממה
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 יפ טעמכ למג יאמצעה רחסמה תבכשב םידוהיה זוחא
 הדובע הז ףנעב םידבועה ןיבו ,םידוהי־אלה לש הזמ עברא
 ןיבש דועב 41% םהש ,םידוהיה זוחא רתוי לודג תינחור

 .32% אלא םיווהמ םה ןיא תינפוג הדובע םידבועה

 !םישנאה תומכב קר אל ויוטיב תא איצומ רחסמה םלוא

 לש ופקיהב ׳םייתוכיא םידדצב םג םא יכ ,וב םיקסעומה■
 רחסמ םא ,ןוגראה תרוצב ,יפסכה רוזחמה ידממב ,קסעה
 םע רישוי עגמב אבש הז רמולכ ,יתוריש וא אוה ינוטיס
 ,תוקסעתה גוסל ךייש ,ינועמקה הז דחוימבו ,רחסמה .ןכרצה

 רבד אוה רשפאה לככ םיבחרנה םינומהה םע עגמה וב
 רצוי הז עגמ אקוד םלוא ,החלצהל םדקומ יאנתו חרכהבש
 הלכלכה רדגמ ףאו ןודנה ףנעה רדגמ תוגרוחה תובר תויעב

 .ללכב

 ה
 ? אקארקב םפקיה היה המוי קסעה יתב הנבמ היה המ

 אקארקב םיינועמקו םיינוטיס רחסמ־יתב ודפ 1938 תנשב
 ¬שרה ללכמ 1/5 רמולכ ,רחסמל םייתיישעת תונוישר 7029

 אל הזכיר אקארק ריעהש ןויכמו .אקארק זוחמב תונוי
 הז רפסמ דיעמ ,זוחמה תייסולכוא לכ לש 10%־מ רתוי
 קחרה הגרח אקארק לש,תוירחסמה תולועפהש ,ךכ לע (1/5)
 הנירקהו דבלב ריעה ינכרצ לש םיכרצה תקפסאל רבעמ
 הדיקפתל הנושאר המגדה .הזוחמ ימוחתל רבעמ לא ףא
 זוחמהו ריעה לש םיילכלכה םייחב אקארק לש ינוגריאה

 :אבה חולב תנתינ ,הזמ הלעמלו

 תונוישרה יגוס יפל םיירחסמה קסעה־יתב תקולח :5 חול
 1938 תנשב ודפנש

 ןוישרה גוס ללכב % םידוהי % % םידוהי־אל

 ב—א 1032 14,7 646 17,3 386 11,7

 ג 2022 28,8 11173 311,3 849 25,8

 .ד־־־ד 3975 56,5 1921 51,4 2054 62,5

 ךסב 7029 100 3740 100 3289 100

 ־יתב לש תירפסמה םתופידע איה הז חולב טלובה רבדה
 ¬שה וא ינועמקה רחסה לש רמולכ ׳ה—ד םיגוסהמ קסעה

 .יטולז 7000 לע הלוע וניא םהלש יפסכה רוזחמהש ,יתמ
 ¬כמה םבורב םישיגמה ,םיינוניב קסע־יתב םה 29% טעמכ
 ףקיה־יבר םהיתולועפ תאז לכבו ,םינכרצל רישי תורש עיר
 םהלש יתנשה םיפסכה רוזחמ !ליעל םירכזנה. םיגוסהמ רתוי
 םה םיינוטיס ,ב—א םיגוסמ קסע־יתב .ףלא 30־ל עיגה
 הוושנ םא .ךרעב 240,000 היה עצוממה יתנשה םרוזחמ רשא
 םידוהי־אלה לש הז םע םידוהיה קסעה־יתב לש םייפוא תא
 והשמ םיווהמ םינטקה קסעה־יתב םידוהיה לצאש הארנ•
 ־אלה לצאש דועב ,תוירחסמה תומריפה לכ תיצחממ הלעמל
 לודג םידוהיה לצאש ןאכמ .2/3 טעמכ םיווהמ םה םידוהי
 לצא רשאמ תוינוניבהו תולודגה תומריפה לש םקלח רתוי

 .םידוהי־אלה
 :האבה הנומתה תלבקתמ זוחמה לש ףרועה םע האוושהב

 אקארקב וזכרתה ולוכ זוחמה לש םילודגה קסעה־יתב לכמ
 ריעב ויה ,׳א גוס ,רתויב םילודגה הלאמו ,תיצחמהמ הלעמל

 .14% םינטקהו 30% טעמכ םיינוניבה ןיבמ ,80%
 לש 3 :ב—א םיגוסמ קסע־יתב ויה םיבשות 1000 לכ לע
 :׳ג גוסמ קסע יתב !4,8 דחי ,םידוהי־אל לש 1,8 םידוהי

 קסע יתב ! 9,3 דחי ,3,9 םידוהי אל ידיב 5,4 םידוהי ידיב
 לכמ רמולכ ! 18,1 דחי ,9,3 םידוהי־אל ,8,8 םידוהי :ה—ד
 ללכמ 14,9 םידוהי־אללו ,17,2 םידוהיל ויה הלאה םיגוסה
 קסע־יתב 16 םיבשות 1000 לכ לע ויה ולוכ זוחמב .32%

 .ךרעב
 תינייפוא הדוקנל בל תמושת ריעהל יואר וז תונמדזהב
 סנרפל תבייח תידוהי המריפ לכ :םידוהיה בצמ יבגל רתויב

 החפשמ הב היולת ןהמ תחא לכש תויאמצע תושפנ שמח
 הז רפסמ םידוהי־אלה לצאש דועב ,םיסנרפמ רדגב הניאש
 ידוהי ק ם ע ־ ת י ב ש רמולכ ,1,4 לע הלוע וניא
 יפ לודג תושפנ רפסמ סנרפל ךירצ
 העפות .ידוהי־אל קסע־תיב רשאמ עברא
 ¬יסעמ םיידוהי קסע־יתב :םימרוג ינש ידי לע תראבתמ וז

 םניא וללהש אלא ,םידוהי־אל רשאמ החפשמ ינב רתוי םיק
 םרוגה !רחסמב םידבועכ םייטסיטטס םימשרמב םיעיפומ
 ךשוממ ןמז םיאצמנ החפשמ ינב םידוהיה לצאש ,אוה ינשה
 ¬ומילב םיכיראמ■ םה יכ ,ישארה סנרפמה ןובשח לע רתוי

 ליגב תואשינ תורענה ,םהייח תועוצקמל םהייתונכהבו םהיד
 רתוי בר ןכו ,םירוהה תיבב רתוי תוהתשמו ,רתוי רחואמ
 םייחה ךרוא ירהש ,םהינב תסנרפ לע םייחה םישישקה רפסמ
 .םידוהי־אלה לצא רשאמ רתוי בר םידוהיה לש עצוממה

 לצא סנרפמה דחא קסע־תיב לש וז העפותל תפסונ הבס
 תויופתוש יובר לש הדבועב הצוענ ,תוחפשמ רתוי םידוהי

 .םילודגה קסעה־יתב גוסב דוחיב םידוהיה לצא

 ־דג תניחבמ םיידוהי־אלו םיידוהי קסע־יתב ןיב סחיה תא
 :אבה חולה הארמ םל

 םידוהי אלו םידוהי קסע־יתב לש םקלח :׳א 5 חול
 םיזוחאב גוס לכב

 ןזישרה גוס םיידוהי קסע״יתב םיידוהי־אל קסע־יתב

 ב — א % 62,5 % )37,5

 ג 58,0 ״ 42,0 ״

 ה — ד 48,1. ״ 51,9 ״

 עצוממה % 54,9 % .45,1

 םה ׳אקארקב בור םיידוהי קסע־יתב םיווהמ ללוכה ךסב םג
 תולודגה תומריפה ןיבש אלא ,ריעב תומריפה לכמ 54,9%
 םינטקבש דועב 58% םיינועבבו 62,5% אוה םהלש זוחאה

 .48% לעמ והשמ :טועימב םה

 ו
 ¬טסה .ויפנע יפ לע אקארקב רחסמה תניחבל שגנ התעו

 תוצובק שלשל קסעה־יתב לכ תא תקלחמ תינלופה הקיטסיט
 :תוללוכ
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 ,תוריפ ,תואובת תשיכר הרקיעו תורוחסה תשיכר תצובק .א

 םירחא םיגוש םירצומ ׳םידבועמ־יתלב תורוע ,םייח־ילעב
 .תלוספו

 .הישעתו ןוזמ ירצומ ,םלג ירמוח :ןהו תורוחס תצפה .ב
 .םיפנע הרשע תללוכ וז הלודג הצובק

 תאלממ הניא המצע הרוחסה הבש ,םיירחסמ םיתוריש .ג
 הצובק לע .תורישב אוה רקיעהש דועב ׳ינשמ דיקפת אלא

 .ןה ףא תולודג ,הנשמ תוצובק רשע תונמנ וז

 ¬סמב םידוהי־אלו םידוהי לש םקלח לע ונדמלי אבה■ חולה

 הלא םיפנע לש םמוקמ לע ןכ ומכו ל״נה הקולחה יפל רח
 .םידוהי־אלהו םידוהיה לש םיילכלכה םהייחב

 תוירחסמ תוצובק יפל תיללכ הקולח : 6 חול

 תירחסמה הצובקה ללכב % םידוהי % םידוהי־אל %

 תורוחס תשיכר 403 5,7 303 81 100 3,0

 תורוחס תצפה 5616 80,4 2907 77,7 2109 82,2

 םיירחסמ םיתוריש 1010 13,9 530 14,2 480 14,8

 רסכ 7029 100 3740 100 3989 100

 ,הלודגה הצובקה הז חולב הלגתמש יפכ איה תורוחס תצפה
 רשאמ םידוהי־אלה לש םרחסב רתוי לודג םוקמ תשפות איה
 םידוהיה לצא רתוי לודג תאז תמועל ,םידוהיה לש םרחסב
 ךרעב םיוש םיירחסמה םיתורישב .השיכרה תצובק לש הקלח
 תומריפה לקשמ ררבתמ אבה חולב .םידוהי־אלהו םידוהיה

 .תוצובקה שלשמ תחא לבב תוידוהיה

 %־ב הצובק לבב םידוהי־אלו םידוהי לש םקלח :׳א 6 חול

 תירחסמה הצובקה םידוהל לש םקלח םידוהי־אל לש םקלח

 השיכר % 75,2 % 24,8

 תורוחס תצפה " 51,8 48,2 ״

 םיירחסמ םיתוריש " 52,5 47,5 ״

 עצוממה % 53,2 % 46,8

 קלח םלוא .םיידוהי קסע־יתב לש אוה בורה םיפנעה לכב
 .םידוהיה ידיב םיקסעה לכ ,3/4־כ ,השיכרב םהל עירכמ

 ¬עה שרפהב איה רתויב תטלובה ,תיניפואה הדבועה םלוא
 ¬יה לצא הלגתנש בורה ןיבו עצוממה לש בורה ןיב םוצ
 תבכרומה הצובק התואב רמולכ ,םייאמצעה תצובקב םידוה
 הניא תאז הדבוע ךא ,קסעה־יתב םתוא לש םילעבמ םצעב

 לש לודג רפסמ רבדב ליעל רבסוהש המ רחאל דוע ההומת
 קסע־תיבמ םידוהיה לצא תוסנרפתמה תויאמצע תושפנ

 .דחא

 ז
 ייחב ירהש ,ירחסמה םפקיה דצמ הלאה םיפנעה ינפ המ
 אלו יפסכה רוזחמה עבוק ,תולועפה תדמ תעבוק הלכלכה
 ¬גה תומריפב הליחת ןנובתנ ? ףנע לכבש תומריפה רפסמ

 .תולוד

 תוירחסמה תוצובקה שלשב םילודגה קסעה־יתב : 7 חול

 תירחסמה הצובקה ללכב % םידוהי % % םידדהי״אל

 השיכר 47 4,5 41 5,8 6 1/8

 הצפה 805 78,0 540 77,2 265 80,1

 םיירחסמ םיתוריש 180 17,5 120 17,0 60 18,1

 רסב 1032 100 701 100 331 100

 :ןטק זוחא השיכרה ףנע הווהמ תולודגה תומריפה ברקב
 5,8% אוהו ידוהיה רוטקסה לש וקלח הלוע וב םלוא ,4,5%

 םיתורישב .1,8%־ל קר עיגמ אוה םידוהי־אלה לצאש דועב
 ־אלה לצאו 17,5% אוה םידוהיה לצא זוחאה םיירחסמה
 יבגל ןידה אוהו .הברהב אל יכ םא הזמ הובג אוה םידוהי
 ¬גה קסעה־יתב ברקב םידוהיה לש םחוכ .תורוחסה תצפה

 :אבה חולב ררבתמ םילוד

 קסעה־יתב גוסב םידוהי־אלו םידוהי לש םמוקמ :׳א 7 חול
 םיזוחאב םילודגה

 םידוהי־אל לש םקלח םידוהי לש םקלח תירחסמה הצובקה

 השיכר % 87,1 % 12,9

 הצפה 67,1 ״ " 32,9

 םיירחסמ םיתוריש 66,6 ״ *$ 33,4

 עצוממה % 67,9 % 32,1

 ,םידוהי ידיב םה םילודגה קסעה־יתב לש 2/3־מ הלעמל
 עיגמו עירכמ אוה םידוהיה לש םקלח השיכרה ףנעב םלוא

 .הז םוחתב תולודגה תומריפה לכמ 81%־ל
 :ןמקלדכ םה םיסחיה םיינוניבה קסעה־יתב תוצובקב

 אקארקב רחסמב םיינוניב קסע־יתב :8 חול

 תירחסמה הצובקה ללכב % םידוהי % % סידוהי-אל

 השיכר 80 3,9 65 5,7 15 1/7

 הצפה 1602 79,3 880 77,5 722 811,4

 םיירחסמ םיתוריש 340 16,8 190 16,8 150 16,9

 ךסב 2022 100 1135 100 887 100

 קסעה־יתב לש םייפוא םיינוניב דגיא הנוש הברהב הזמ
 רשאמ רתוי ןטק השיכרב םקלחש תאז קרו ,םילודגה לש
 ¬יה לש םקלח תא הארנ אבה חולב .םילודגה קסעה־יתבב

 .םיינוניבה קסעה־יתבב םידוה

 גוסב םידוהי־אלו םידוהי לש םמוקמ
 םיינוניבה קסעה־יתב

 :׳א 8 חול

 תירחסמה הצובקה םידוהי לש םקלח םידוהי־אל לש םקלח

 השיכר % 81/3 % 118,7

 הצפה " 54,9 45,1 ״

 םיירחסמ םיתוריש 55,9 ״ 44,1 ״

 עצוממה % 56,2 % 43,8
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 ףא ,בוד םידוהיה םיוהמ םיינוניבה קסעה־יתב ברקב םג
 ־יתב ללכמ 56 אוה זוחאה .םילודגב ומכ ךכ לכ לודג אל יכ
 תצובקב םידוהיל תופידע ןיידע ןאכ םג ךא ,םיינוניבה קסעה
 .םידוהי ידיב השיכרה יקסע לכמ 4/5־מ הלעמל :השיכרה

 :םינטק קסע־יתבב םירבדה הארמ הזו

 תוירחסמה תוצובקה שלשב םינטק קסע־יתב :9 חול

 תירחסמה הצובקה ללכב %_ םידוהי % % םידוהי־אל

 השיכר 276 6,9 197 10,4 79 3,8

 הצפה 3209 78,2 1487 78,2 1722 83,2

 םיידחסמ םיתוריש 490 14,8 220 11,4 270 13,0

 וסכ 3975 100 11904 100 2071 100

 המכ יפ לודג השיכרב םקלחש אוה ןייפאמה ירקיעה וקה
 םקלח רתוי ןטק תאז תמועל .םיינוניבהו םילודגה לצא רשאמ
 לצא רשאמ רתוי דוע םידוהיה לצא טלוב הז וק ,םיתורישב
 ללכמ 10% דיב תזכורמ השיכרה םידוהיה לצא .םידוהי־אלה
 םיתורישה זוחא הזמ לודג הברהב אל .םינטקה קסעה־יתב

 :םינטקה קסעה־יתב יבגל חולה הזו .םיירחסמה

 םידוהי־אלו םידוהי לש םמוקמ :׳א 9 חול
 םיזוחאב םינטק קסע־יתבב

 תוירחסמה הצובקה םידוהי׳אל לש םקלח םידוהי לש םקלח

 השיכר % 71,4 % 28,6

 הצפה 46,3 ״ 53,7 ״

 םיירחסמ םיתוריש 44,9 ״ 55,1 ״

 עצוממה % 47,9 % 52,1

 ףא ׳47,9% :טועימב רבכ םידוהיה — רומאכ — ןאכ
 .71,4% :בור לע ןאכ םג םירמוש םה השיכרה תצובקב יכ

 ח
 ¬קה בכרהב לפטנ אקארק לש רחסב ןוידב אבה דעצה

 .תורוחסה תצפה איהו רתויב הלודג הצוב

 תורוחסה רכמ תצובקב םיפנעה תרשע : 10 חול

 ףנעה ללכב % % םידוהי % םידוהי־אל

 םייאלקח םלג ירמח .1

 םיאלקחל םיכרצמו 112 )2,0 61 2,1 51 1,9

 ןוזמ יכרצמ .2 2374 42,3 863 29,5 1511 55,7

 השבלה יכרצמ .3 1141 20,3 845 29,1 296 11,0

 תיב־ילכי םיטיהרו .4 174 3,1 117 4,0 57 2,1

 םיימיכ םירצומ .5 315 5,6 159 5,5 156 5,8

 ריינ ירצומו דיינ .6 124 2,2 67 2,3 57 2,1

 תע־יבתכ ,םידפס .7

 תונמא תודיציו 67 1,2 22 0,8 45 1,6

 םהירצומו תוכתמ ,לזרב .8 292 5,2 200 7,0 92 3,4

 הקסהו ןינב ירמח .9 343 6,1 203 7,0 140 5,2

 םירדגומ יתלבו תונוש .10 674 12,0 370 12,7 304 11.2

 רסב 5616 100 2907 100 2709 100

 ¬חה םיפנעה תא רוקסל יאדכ "רז חולב ןויעל שגנ םרטב

 םלגה ירמוח תצובק .ל״נה תוצובקב םילולכה רתויב םיבוש
 ,תויביטרפואוק תודוגאו םיטאקידניס תללוכ םייאלקחה

 רחס ,םייאלקח םיכרצמ תויונח ,תוירחסמ ־תויאלקח
 םיפנעה םיכייש ןוזמה תצובקל .םייח־ילעב רחסו תואובת
 ,חמקל האובתה תפלחה ,זרוא ,תוינטק ,חמק :םיאבה

 ¬והוכלא תואקשמ ,בלח תרצות ,הפאמ ינימ לכ ,םחל

 ¬רפ םישובלמ ,םיגירא :השבלהל .קבט ירצומו םייל
 ¬ענ ,תועבגמו םיעבוכ ,הירטנלג ,הגירס ירצומ ,םינבל ,תוו

 ¬וכז ,םילכ ,טוהיר :תיבה־יכרצל .תורוע ירצומו תורוע ,םייל
 ,תחקרמ יתב :םיימיכ םירצומ תצובקל .םרח ירצומ ,תיכ

 .טפנ ירצומ ,באל ,םיעבצ ,ןובס ירצומ ,תואופר ינסחמ
 ¬חת יעצמא :תכתמל .תע־יבתכ ,תוירפס :םירפסה תצובקל

 ,תופרוצו תונעש ירצומ ,םירישכמו םילכ ,תוינוכמ ,הרוב

 .למשח ירצומו

 םיפנע השלש םיטלוב תורוחסה רכממ לש יללכה בכרהב
 ¬סמה תא וגחתנב םלוא .ברועמ רחסו שובלמ ,ןוזמ :םילודג

 ¬בה אצמנ םידוהי־אלו םידוהי ןיב רחסה תקולח לע םירפ

 טעמב תונוזמה רחס םידוהיה לצא .הנבמב םילודג םילד
 ¬מה רחסה אב םהמ בר קחרמב קרז .השבלהה לש הזל הזש

 ¬ומו ץינב ירצומ ,תכתמה ףנע םישפות םייניב תדמע .ברוע
 ־אלה לצא .םועז םקלח םירחאה םיפנעה לכ ,םיימיכ םירצ
 שפותה ,ןוזמה ףנע רתויב טלוב ןפואב שארב דעוצ םידוהי
 ףנע .ידדצ־דח יפוא ול םיוושמו םהלש רחסה לכמ 56%

 ןאכ שפות וניא ,םידוהיה לצא בושח הכ אוהש ,השבלהה
 םג .תברועמה הצובקל רתוי בורק אוהו עונצ םוקמ אלא
 ותואש םוקמהמ םיקוחר םינטק וא םיינוניב ,םירחא םיפנע
 םהה םילדבהה לע הרורב הנומת .םידוהיה לצא םישפות םה
 ובש אבה חולב תנתינ ידוהי־אלהו ידוהיה רחסה ןיבש
 ףנע לכב ידוהיה רחסמה לש הנבמה תא טרופמב הארנ

 .ףנעו

 םידוהי־אלו םידוהי לש םקלח :׳א 10 חול
 םיזוחאב םיפנעב

 םידוהי־אל םידוהי ףנעה

 1. םייאלקח םלג ירמח % 54,5 % 45,5

 2. ןוזמ יכרצמ 25,5 44 74,5

 3. השבלה יכרצמ " 74,0 " 26,0

 4. תיב ילכו םיטיהר 44 67,3 " 32,7

 1.5 םיימיכ םירצומ 50,5 " 49,5

 6. ריינ ירצומו רייג " 54,1 " 45,9

 7. תע־יבתכו םירפס " 32,8 " 67,2

 8. תכתמו לזרב 44 68,5 " 31,5

 9. ןיגב ירמה 44 59,2 " 40,8

 תונוש .10 44 54,9 " 45,1

 עצוממה % 51,7 % 48,3
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 וב השבלהב :םיפנע השלשב םיידוהי קסע־יתב לש לודג ,תורוחס תריכמל תומריפב בור םידוהיל שי ללכ דידב
 :תוכתמו םיטיהרב ,קסעה־יתב ללכמ 3/4 םישפות םה ־חא םינשבש דועב ,םיפנע הנומשב אוה הז בור השעמל ךא

 ־בת אקארק ידוהי לש םרחסב תאז תופידע .2/3־מ הלעמל .םידוהי־אל ידיב אוה רכינה בורה ,םירפסו ןוזמ :םהו ,םיר
 .םינטקהו םילודגה קסעה־יתב לע חולה ריאל רתוי דוע טול בור .3/4 — ןוזמב .םידוהי־אל ידיב םה 2/3 םירפסב

 הריכמה תצובקב םינטקי םיינוניב ,םילודג קסע־יתב :11 חול

 םינטק קסע־יתב םיינוניב קסע־יתג םילודג קסע־יתב

 ףנעה % םידוהי %םידוהי־אל % םידוהי % םידוהי־אל % םידוהי % םידוהי־אל

 1. םייאלקח שלג־ירמח 30 5,6 9 3,4 24 2,7 15 2,1 7 0,4 27 1,5

 2. ןוזמ יכרצמ 80 14,8 135 50,6 299 33,9 449 60,2 484 32,8 987 53,2

 3. השבלה יכרצמ 197 36,5 62 23,8 274 31,1 91 12,6 374 25,1 155 9,0

 4. תיב־ילכו םיטיהר 25 4,6 3 1,1 35 4,0 14 1,9 57 3,8 40 2,3

 5. םיימיכ םירצומ 47 8,7 17 6,4 72 8,2 58 8,1 40 2,7 81 4,7

 6. ריינ ירצומו דיינ 12 2,2 5 1,9 15 1,8 11 1,5 40 2,7 41 2,4

 7. תע־יבתכו םירפט 1 0,2 3 1,1 7 0,8 14 1,9 14 0,9 28 1,6

 8. תוכתמו לזרב 85 15,7 15 5,7 88 10,0 32 4,4 27 1,8 45 2,6

 9. ןינב ירמוח 48 9,0 12 4,5 49 5,6 25 3,5 106 7,1 103 6,0

 תונוש .10 15 2,7 4 1,5 17 1,9 13 1,8 338 22,7 287 16,7

 רסב 540 100 265 100 880 100 722 100 1487 100 1722 100

 ¬ל םידוהי־אלה לצא ,22,7%־ל עיגמ אוה םידוהיה לצא םיווהמ ןוזמ יכרצמש אוה ידוהי־אלה רחסל ינייפואה וקה
 לודגה ףנעה תולודגה תומריפה גוסב םידוהיה לצא .16,7% םהל הוושמ הזו ,תומריפה לש לדוגה יגוס לבב בורה תא
 םינטקהו םיינוניבה םיגוסב ,השבלהה לש הז אוה רתויב ־ריפה רפסמב רבדה טלוב דחוימב .ךכ לכ ידדצ־דח יפוא
 ־בוע ,37%־ל עיגמ וניא ףנע ףא םידוהיה לצא .ןוזמ יכרצמ ־קב .60% אוה ןוזמב קסועה זוחאה ןהב ,תוינוניבה תומ
 ,םיפנעה לכ ןיב םייוסמ לקשמ רויש ידוהיה רחסל הנקמה הד תובישח ללכל דוע םיעיגמ םיינוניב קסע־יתב לש וז הצוב
 רורב יוטיב .םידוהי־אלה לצא רשאמ רתוי בר םוקמ לכמ םירחאה םיפנעה לכ ,םיימיכ םירצומו השבלה יכרצמ קר
 ןתינ םידוהי־אלהו םידוהיה קסעה־יתב ןיב סחיל רתויב םינטקה קסעה־יתב גוסב .רתויב םינטק םיזוחאב םיגצוימ

 :אבה חולב .תותשה ףנע ,תורחאה תוצובקב ומכ אלש ,דבכנ םוקמ שפות

 םיזוחאב הריכמה יפנע לכב םיגוסה תשלשב םידוהי־אלו םידוהי לש םקלח :׳א 11 חול

 קסע־יתב םילודג קסע־יתב םיינוניב םינטק קסע׳־יתב

 די

 ףנעה

 םידו םידוהי-אל םידוהי םידוהי־אל די םידו םידוהי־אל

 1. םייאלקח םלג״ירמח % 76,9 % 23,1 % 61,6 % 38,4 % 20,6 % 79,4

 2. יכרצמ ןוזמ // 37,2 62,8 ״ 40,0 ״ " 60,0 " 34,0 66,0 ״

 3. יכרצמ השבלה " 76,1 23,9 ״ 75,1 ״ // 24,9 " 70,0 30,0 ״

 4. םיטיהר תיב־ילכו " 89,3 " 10,7 71,5 ״ " 28,5 " 58,8 41,2 ״

 5. םירצומ םיימיכ " 73,5 26,5 ״ 53,4 ״ * 44,6 " 33,1 66,9 ״

 7. םירפס תע־יבתכו " 25,0 75,0 ״ 33,4 ״ " 66,6 " 33,3 66,6 ״

 6. ריינ ירצומו ריינ " 70,0 30,0 ״ 57,7 ״ " 42,3 " 49,4 50,6 ״

 8. תוכתמו לזרב " 85,0 15,0 ״ 73,3 ״ " 26,7 " 37,5 62,5 ״

 9. ירמוח וינב " 80,0 20,0 ״ 66,2 ״ " 33,8 " 50,7 49,3 ״

 10. תונוש " 78,9 21,1 ״ 56,7 ״ " 43,3 " 54,1 45,9 ״

 עצוממה % 67,1 % 32,9 % 54,8 % 45,2 % 46,5 % 53,5

 .וב םידוהיה לש םקלח רתוי בר ,ףנעה ,אוה וז םירפסמ ןושלל ינייפואה רבדה
 עצוממב אוה םידוהיה לש םקלח םילודגה קסעה־יתב גוסב לש גוסה רתוי הובגש הדמב הבש
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 בור םידוהיל שי םיפנע 10 ךותמ -תומריפה ללכמ 2/3
 לודגה םקלח .89,3%— 70% לע ערתשמ הז בור .8־ב רכינ
 זוחאה ׳תיב ילכו םיטיהרה רחסמב אוה םידוהיה לש רתויב
 :זוחאה ,תע־יבתכו םירפסב רתויב ךומנה םקלח .89׳,3%

25%. 
 עצוממב אוה םידוהיה זוחא תוינוניבה תומריפה גוסב
 ¬פסהו ןוזמה ףנעב טועימב םיאצמנ םידוהיה ןאכ .59,8%

 .םדוקה גוסב רשאמ הובג םזוחא הז גוסבש יפ לע ףא ׳םיר
 הכ בורה ןיא ,וב בור םהש םיפנע םתואב תאז תמועל
 .75׳1% — 53,4% ןיב ערתשמ אוה .םילודגה גוסב ומב רכינ

 רחס םידוהיה לצא שפות ינוניבה גוסב רתויב ברה קלחה
 .37,4% :םירפסה רתויב ךומנה .75% :השבלהה

 ¬מב ,טועימב םידוהיה םיאצמנ תונטקה תומריפה גוסב

 םידוהיל שי םיפנע הרשע ךותמ העבראב קר .46,5% עצומ
 זוחאה .70% — 50,7% ןיב ערתשמ אוה .בור תאז הצובקב
 ,20,6% :םייאלקחה םלגה ירמוח ברקב רתויב ךומנה

 .70% :השבלהב רתויב הובגה

 ט
 תצובק ,הלודגה תישילשה הצובקב בצמה תא רוקסנ התע

 .םיפנע 12־מ תבכרמ איה .םיירחסמה םיתורישה

 םיירחסמה םיתורישה לש םיפנע הנומש : 12 חול

 ףנעה ללכב % % םידוהי % םידוהי־אל

 תוריד תרכשהו׳ החראה יתב .1 561 55,7 264 49,8 297 62,1

 חוטיבו םיפסכ רחס .2 66 6,5 48 9,0 18 3,7

 תוירפס .3 801 7,9 32 6,0 48 10,0

3,5 17 12,3 65 8,1 82 

 ,תויאשמ׳ תרבעהו חולשמ■ .4

 הרובחת

 םינוש םידרשמ .5 55 5,4 37 7,0 18 3,7

 םיעושעש .6 21 2,1 9 1,7 12 2,5

 הנייגיהו יופיר .7 29 2,8 15 2,8 14 2,9

 םירדגומ יתלבו תורש .8 116 11,5 60 11,3 56 11,6

 ךסב 1010 100 530 100 480 100

 החראה יתב םה רתויב םיטלובה םיפנעה תאז הצובקב
 טעמכ םיספות הלא םיפנע םידוהיה לצא .תוריד תרכשהו
 םידוהי־אלה לצא ,םייתורישה קסעה יתב לכ לש םתיצחמ
 ףנע ׳לקשמ םהל שי םיפנע השלש דוע םידוהיה לצא .2/3
 .חוטיבהו םיפסכה ףנעו תונושה ףנע ,הרובחתהו הרבעהה

 ¬וש ׳תוירפס קר דוע םישפות רכינ םוקמ םידוהי־אלה לצא

 םועז םקלח םיפנעה ראש לכ .םירדגומ יתלב םיפנעו תונ
 -אלה לצא תמייוסמ תוידדצ דחל ונא םידע בושו .רתויב
 רבכש תוידדצ־דח ,םיירחסמה םיתורישה תצובקב םג םידוהי
 םדמעממ ןירשימב האצות יהוז .ליעלד םיחותינב הונרכה

 .ינלופה רחסמב םידוהיה לש טילשה
 הלאה םיפנעה דחא לכב תוידוהי תומריפ לש ןמוקמ לע

 :אבה חולה דיעמ

 םידוהי־אלו םידוהי לש םקלח :׳א 12 חול
 םיזוחאב םיתורישה ףנע לכב

 ףנעה םידוהי םידוהי־אל

 1. החראה יתב % 47,1 % 52,9

 2. םיפסכ רחסמ " 72,7 27,3 ״

 3. תוירפס 40,0 ״ 60,0 ״

 4. הרובחתו הרבעה 79,3 ״ 20,7 ״

 5. םיבוש םידרשמ 67,3 ״ 32,7 ״

 6. םיעושעש 42,8 ״ 57,3 ״

 7. הנייגיהו יופיר 51,7 ״ 48,3 ״

 8. םירדגומ יתלבו תונוש 51,7 ״ 48,3 ״

 עצוממה % 52,5 % 47,5

 אוה םיירחסמה םיתורישה לש בורה יללכ ןפואבש ןוויכמ
 ,השימחב בור םידוהיל םיפנע הנומש ךותמ .םידוהיה ידיב

 ¬בחב אוה רתויב לודגה םקלח .79,3% דע 51,7% לש בור
 .40% ־ב תוירפסב רתויב ךומנה ,79,3%־ב הרובחת תור

 ,םינטקו םיינוניב ,םילודג ,רמולכ ׳םיגוסה יפל הקולחב

 :ןמקלדכ אוה קסעה יתב לש בכרהה תנומת

 םיירחסמה םיתורישב םינטקו םיינוניב ,םילודג קסע־יתב : 13 חול

 םינטק קסע־יתב _ _םיינוניב קסע־יתב םילודג קסע-יתב

 %םידוהי־אל % םידוהי % םידוהי־אל % םידוהי %םידוהי־אל % םידוהי ףנעה

 1. החראה יתב 62 52,6 36 59,3 '111 58,3 111 64,1 91 41,1 150 55,5

 2. םיפסכ רחס 13 10,8 4 6,7 8 4,2 3 2,0 27 12,3 11 4,1

 3. תוירפס 1 0,8 1 1,7 2 1,1 2 1,3 29 13,2 45 16,7

 4. הרובחתו הרבעה 22 18,3 5 8,2 30 15,8 8 5,3 13 5,9 4 1,5

 5. םינוש םידרשמ 16 13,3 7 11,7 12 6,3 5 3,3 9 4,1 6 2,2

 6. םיעושעש 2 1,4 2 3,7 2 1,1 3 2,0 5 2,3 6 2,2

 7. הנייגיהו יופיר 2 1,4 2 3,7 4 2,1 5 3,3 9 4,1 7 2,6

 8. םירדגומ יתלבו תונוש 2 1,4 3 5,0 21 11,1 13 8,7 37 17,0 41 15,2

 ךסב 120 100 60 100 190 100 150 100 220 100 270 100
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 בור םידוהי־אלה לצא החראה יתב םיווהמ םיגוסה לכב
 הז ףנע םידוהיה לצא .2/3 :ינוניבה גוסב רתויב לודגהו
 גוסב .םינטקב טועימו םיינוניבהו םילודגה גוסב בורה אוה
 יפנע בר םוקמ םידוהיה לצא םישפות םילודגה קסעה־יתב
 םידרשמל קר םידוהי־אלה לצא .םינוש םידרשמו הרובחתה
 םידוהיה לצא םיטלוב םיינוניבה קסעה־יתבב .רביג םוקמ
 םוש, הז גוסב ןיא םידוהי־אלה לצא ,תונושו הרובחת קר
 םינטקה קסעה־יתב גוסב .החראה יתבל טרפ טלוב ףנע
 .םיפסכ רחסו תוירפסה יפנע וירחאו תונוש לש זוחא רכינ

 אבה חולהמ .תוירפסו תונושל רכינ םוקמ םידוהי־אלה לצא
 ־והי־אלו תוידוהי תומריפ ןיב ידדהה סחיה לע םידמל ונא

 םינטקהו םיינוניבה ,םילודגה :םיגוסה תשלשב תויד
 ¬סמה םיתורישה תוחולמ תלבקתמה תיללכה הנקסמה

 תוידוהי תומריפ לש ןקלחש ללכה איה םיירח
 .תומריפה לש ןפקיה לודיג םע לדג

 תוינוניבב ,2/3 אוה םידוהיה לש םקלח תולודגה תומריפב
 .44,12% תונטקב ,56%־ל בורק

 םיירחסמה םיתורישה לש םיגוסה תשלשב םידוהי־אלו םידוהי לש םקלח :א 13 חול

 םדסק קסע״יתב םיינוניב קסע־יתב םילודג קסע־יתב

 םידוהי םידוהי־אל םידוהי םידוהי־אל םידוהי םידוהי־אל

 1. החראה יתב 70 63,3 70 36,7 70 50,0 70 50,0 70 37,9 % 62,1

 2. םיפסכ רחס " 76,5 44 23,5 " 72,7 " 27,3 " 71,1 28,9

 3. תוירפס 44 50,0 ׳' 50,0 " 50,0 44 50,0 " 39,2 44 60,8

 4. הרובחתו הריבעה 44 81,5 " 18,5 44 78,9 " 21,1 " 76,5 " 23,5

 5. םינוש םידרשמ " 69,6 " 30,4 " 70,0 44 30,0 " 60,0 " 40,0

 6, םיעושעש '׳ 50,0 - 50,0 44 40,0 " 60,0 " 45,5 94 54,5

 7. העיגיהו יופיר " 50,0 44 50,0 49 44,5 44 55,5 " 56,2 " 43,8

 8. םירדגומ יתלבו תונוש " 40,0 " 60,0 " 61,8 " 38,2 " 47,4 " 52,6

 עצוממה 70 66,7 70 33,3 70 55,9 70׳ 44,1 70 44,9 % 55,1

 ,םיפנע העבראב בור םידוהיל םילודגה קסעה יתב ברקב
 לש ףנעב קרו ,םידוהי־אלה לש הזל הוש םדמעמ השולשב
 רתויב לודגה זוחאה .40% :טועימב םה םירדגומ־יתלבה
 :תונושב רתויב ןטקהו ,81,5% :הרובחתו הרובעתב םידוהיל

40%. 

 ,םיפ:ע העבראב בור םידוהיל םיינוניבה קסעה־יתב גוסב
 ינשב .םילודגה גוסב ומכ הלאכ םילודג םיזוחאב אל יכ ףא
 :םינשב ,םידוהי־אלל םה םיוש תוירפסו החראה יתב :םיפנע

 גוסב רתויב הובגה זוחאל .טועימב םה ,םיעושעשו יופיר
 רתויב רומגל ,78,9% :הרובחתב םידוהיה םיעיגמ הז

 •40% :םיעושעשב

 העבראב בור םידוהיל שי םינטקה קסעה יתב גוסב םג
 ־יגמ םה רתויב הובגה חחאל .טועימב םה העבראבו םיפנע
 :החראה יתבב רתויב דימנל ,76,5% :הרובחתב םיע

37,9%. 

 י
 ־יתב לש יפסכה רוזחמה ףקיהב ןייעל רותה עיגה התעו
 יפסכה רוזחמה הבוג ירהש .םיידוהי-אלהו םיידוהיה קסעה

 םרפסממ תוחפ אל תומריפה לש ילכלכה םלקשמ תא עבוק
 רחסמה לש הזה דצל םג שידקנ ןכ לעו .םתלועפ ףנעו
 :ןלוכמ הנטקה הצובקב חתפנו .ול יוארכ בל־תמושת ידוהיה

 .השיכר

 (םיפלאב) םידוהי־אלו םידוהי לש תוינקה ירוזחמ : 14 חול

 תומריפה גוס ללכב 70 םידוהי 70 םידוהי־אל 70

 ב —א 9860,0 51,1 9020,0 56,9 840,0 35,3

 נ 4650,0 25,4 3900,0 24,5 750,0 31,5

 ה — ד 3745,0 20,5 2955,0 18,6 790,0 33,2

 רסב 18,255,0 100 15,875,0 100 2,380,0 100
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 יסחי ןפואב קלוחמ יפסכה רוזחמה םידוהי־אלה לצא
 םידוהיה לצא .קסעה־יתב לש םיגוסה תשלש ןיב ,דוש ,דדמב
 ¬וניבכ םהירחאו ,םילודגה קסעה־יתבב רתוי לודג רוזחמה
 ¬יה קסעה־יתב רתויב ךומנה יפסכה רוזחמב ףוסבו םיינ

 .םינטקה םיידוה
 םיידוהיה קסעה־יתב לש םקלח תא ררבמ אבה חולה

 .דרפנב םיגוס תצובק לכבו יללכה רוזחמב

 (%־ב) םירוזחמב םידוהי־אלו םידוהי לש םקלח :׳א 14 חול

 גוסה םידוהי םידוהי־אל

 ב —א 70 91,5 % 8,5

 ג 83,1 ״ 16,1 ״

 ה — ד 78,9 ״ 21,1 ״

 עצוממה % 87.0 % 13,0
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 ם ע .השיכרב םה םידוהיה לש יפסכה רוזחמהמ 87%
 לודג קסע ה־יתב לש םפקיה לדוג
 ¬יה לש יפסכה רוזחמה זוחא םהב רתוי

 עצוממה רוזחמה דיעמ המריפ לכ לש החוכ לע .םיידוה
 :ךכ לע ונדמלמ אבה חולה .הלש

 םיגוסה תשלשל עצוממה יפסכה רוזחמה :׳ב 14 חול
 (יטולז יפלאב) השיכרה תצובקב

 גוסה ללכב םידוהי םידוהי־אל

 ב — א 209,0 220,0 140,0

 ב 58,1 60,0 0,0(5

 ה — ד 13,6 15,5 10,0

 עצוממה 453 52,3 23,8

 ¬המ םיינש יפ לודג ידוהיה םיפסכה רוזחמ לש עצוממה

 תומריפה לש ןגוס רתוי הובגש ידדמב .ידוהי־אלה עצוממ
 -אל לשו םידוהי לש עצוממה רוזחמה ןיב רעפה רתוי לודג

 .םידוהי
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 ¬סה תצפה לש הצובקב יפסכה רוזחמה תא רוקסנ התע

 .(15 חול האר) תורוח
 הנבמ תא ףפוח וניא ועצובש םייפסכה םירוזחמה הנבמ
 תולודגה תוידוהיה תומריפה ןיב .םתוא ועציבש קסעה־יתב
 םיווהמ םהו ,השבלהה ףנעב םה רתויב םילודגה םירוזחמה
 .תולודגה תומריפה לש יפסכה רוזחמה ללכמ 40% טעמכ

 םהירחא !16,4%־ב תוכתמהו לזרבה ףנע אב ינשה םוקמב
 ץב •ןיגבה ירמוח ףנעו ןוזמה ףנע םירכינ םירוזחמב םיאב
 שארב םוקמה תא שפות םידוהי־אלה לש תולודגה תומריפה
 ־ב השבלהה ףנע אב וירחא .40,6 םה ויזוחאש ןוזמה ףנע

 .םירוזחמב ןטק קלח םיפנעה רתיל ,27,8%
 םוקמ שפות בוש םידוהיה לש תוינוניבה תומריפה ברקב
 .25,3% ־ל הלע ןוזמה ףנע ,36,5%־ב השבלהה ףנע ןושאר

 םירחא םיפנע .10,6% :תכתמה ףנעל ןיידע רכינ םוקמ
 שארב דעוצ הז גוסב םידוהי־אלה לצא .םינטק םהירוזחמ

 דוע שי דבכנ םוקמ .57,8% :ןוזמה ףנע רתויב טלוב ןפואב
 ¬דממ תובישח םירחאה םיפנעל .14,2% השבלהה ףנעל קר

 .דבלב תישילש הגר

 (םיפלאב) הריכמה לש םיפנע 10־ב יפסכה רוזחמה : 15 חול

 םינטק קסע־יתב םיינוניב קסע:־יתב םילודג קסע־יתב

 ףנע םידוהי % םידוהי־אל % םידוהי % % םידוהי־אל םידוהי םידוהי־אל %

 1. םייאלקח םלג ירמח 8,400,0 5,6 1,768,5 3,2 1,440,0 5,4 840,0 4,4 60,2 0,5 216,0 20,0

 2. ןוזמ יכרצמ 16,304,0 10,8 22,113,0 40,6 6,697,6 25,3 10,945,6 57,8 3,291,2 29,7 5,932,8 53,3

 3. השגלה יכרצמ 60,124,4 34,8 15,202,4 27,8 8^9,771 35,6 2,702,7 14,2 2,767,6 24,9 837,0 7,5

 4. תיב־ילכו םיטיהר 4,715,0 3,1 564,8 1,0 847,0 3,2 366,8 1,9 387,6 3,5 232,0 2,1

 5. םיימיכ םירצומ 12,205,9 8,1 3,394,9 6,2 1,807,2 7,0 1,281,8 6,8 404,4 3,9 373,1 3,4

 6. ריינ ירצומו. ריינ 4,329,6 2,9 1,654,0 3,0 486,0 2,6 323,4 1,7 340,0 3,0 307,5 2,8

 7. תע־יבתכו םירפס 499,5 0,3 1,370,5 2,5 239,1 0,9 437,2 2,3 77,0 0,7 126,0 1,1

 8. תוכתמו לזרב 24,735,0 16,4 3,915,0 7,1 2,710,4 10,6 789,6 4,2 248,4 2,2 369,0 3,3

 9. ןינב ירמוח 16,020,8 10,6 3,895,2 7,0 960,0^1 7,4 900,0 4,7 1,081,2 9,7 947,6 8,5

 40 תונדש 3,661,5 2,4 896,4 1,6 537,2 2,0 371,8 2,0 2,433,6 21,9 1,779,4 16,0

 ךסב 150,995,7 54,762,7 26,496,3 18,958,9 11,090,8 11,120,4

 הלע םידוהיה לצא םינטקה קסעה־יתב לש ישילשה גוסב
 השבלהה ףנע וירחא ,29,7%־ב ןוזמה ףנע ןושאר םוקמל
 ףנע .21,9% :תונוש ףיעסה םהמ קחרה אל ׳24,9%־ב
 ראשל .הז גוסב םירוזחמהמ 9,7%־ל עיגמ ןינבה ירמוח
 ־יתב גוסב םידוהי־אלה לצא .דבלב םימועז םימוכס םיפנעה
 זוחאב ןוזמה ףנע שארב דועצל ךישממ םינטקה קסעה
 ןיב םיקלוחמ םיזוחאה ראש ,16%־ב תונוש ,53,3% לודג

 .תובישח אלל םיפנעה רתי

 ¬יבה ,םילודגה קסעה־יתב ירוזחמ לש ידדהה סחיה לע

 ;אבה חולה דיעמ םינטקהו םיינונ

 םידוהי־אלו םידוהי לצא יפסכה רוזחמה :׳א 15 חול
 םיקסעה יגוס יפל

 גוסה ללכב % םידוהי % % םידוהי־אל

 ב־-א 205,778,4 75,3 150,995,7 80,1 54,782,7 64,6

 ג 45,455,2 16,6 26,496,3 14,0 18,958,9 22,3

 .ד —ד 22,211,2 8,1 11,090,8 5,9 11,120,0 13,1

 רסב 273,444,8 100 188,582,8 100 84,862,0 100
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 םיינוטיסה קסעה־יתב לש םירוזחמהש ררבתמ הז חולה
 םינטקהו םיינוניבה קסעה־יתב ירוזחממ העברא יפ םילודג
 לצא !המצע אקארק לש הינכרצ תא רקיעב ותרש רשא
 תוחפ םילודג םילודגה קסעה־יתב לש םירוזחמה םידוהי־אלה
 ןאכמ .םינטקהו םיינוניבה קסעה־יתב ירוזחממ םיילפכמ
 םידוהיה לש דחוימבו תולודגה תומריפהש הרורבה הנקסמה
 ,זוחמל זוחממ ףאו זוחמה לש ילכלכה ףרועל רקיעב וקוויש
 ¬סמהמ םג רבתסמ הז רבד .קלח ולטנ וב ףאש אוציל ףסונ

 ריעה לש, תולודגה תומריפה ירוזחמש דועב :ןמקלד םירפ
 לש תולודגה תומריפה ירוזחמ ללכמ 69% םיוהמ אקארק
 םיינוניבה קסעה־יתב לש יפסכה רוזחמה זוחא ,ולוכ זוחמה
 לשו ,זוחמה ירוזחמ ללכמ 25% קר םיווהמ אקארק לש

 ¬קה קסעה־יתב ירוזחמ ללכמ 14% קד םינטקה קסעה יתב
 לש םייחה תמר תא ןובשחב איבנ םא .זוחמה לש םינט
 תעצוממה םהייח תמרמ רתוי ההובגה אקארק ריעה יבשות
 םייפסכה םימוכסה הבוג תא םג ןיבנ ,זוחמה יבשות לש
 ־בואה עודיכש דוע המ ,אקארק בשות לש תלוגלוגל רוזחמכ
 הניאו המצע יכרצ תא ללכ ךרדב תקפסמ תירפכה היסול
 לש םכרדכ תונוזמ תשכרל םיינוריעה םיקוושל תקקזנ

 .םיכרכה יבשת

 -יתב ירוזחמל םיידוהי קסע־יתב לש םירוזחמה םחי לע
 לע בכעתמה אבה חולה קויד רתיב דיעמ םיידוהי־אל קסע

 .דרפנב ףנע לכ

 םיירחסמה םיפנעה תרשעב יפסכה רוזחמב םידוהי־אלו םידוהי לש םקלח :׳ב 15 חול

 םינטק קסע־יתב םיינועב קסע־יתב םילודג קסע־יתב

 ףנעה םיפלאב רוזחמ םי־חהי־אל םידוהי רוזחמ םידוהי־אל םידוהי ר,וזחמ םידזהי־אל םידוהי

 1. םייאלקח םלג־ירמח 10,168,5 82,7% 17,3% 2,280,0 63,2% 36,8% 276,2 21,8% 78,2%

 2. ןוזמ יכרצמ 38,417,0 44,5 ״ 55,5 ״ 17,643,2 38,0 ״ 62,0 ״ 9,224,0 35,7 ״ * 64,3

 3. השבלה יכרצמ 75,326,8 79,8 ״ 20,2 ״ 12,474,5 78,2 ״ 21,8 ״ 3,604,6 76,7 ״ 23,3 ״

 4. תיב־ילכ ,םיטיהר 5,279,8 89,3 ״ 10,7 ״ 1,213,8 69,8 ״ 30,2 ״ 519,6 55,4 ״ 44,6 ״

 5. םיימיכ םירצומ 15,600,8 78,3 ״ 21,7 ״ 3,089,0 58,5 ״ 41,5 ״ 777,1 52,0 ״ " 48,0

 6. ריינ ירצומו ריינ 5,983,6 " 72,4 27,6 ״ 809,4 60,0 ״ 40,0 ״ 647,5 52,5 ״ 47,5 ״

 7. תע־יבתכו םירפס 1,878,0 21,2 ״ 78,8 ״ 676,3 35.4 ״ " 64,6 203,0 38,0 ״ 62,0 ״

 8* תוכתמו לזרב 28,650,0 " 86,4 13,6 ״ 3,500,0 77,5 ״ 22,5 ״ 617,4 40,3 ״ 59,7 ״

 9. ןינב ירמוח 19,916,0 80,4 ״ 19,6 ״ 2,860,0 68,6 ״ 31,4 ״ 2,028,8 53,3 ״ 46,7 ״

 10. תונוש 4,557,9 " 80,3 19,7 ״ 909,0 59,1 ״ 40,9 ״ 4,213,0 57,7 ״ 42,3 ״

 רסב 205,778,4 63,8% 36,2% 45,455,2 58,3% 41,7% 22,211,2 49,9% 50,1%

 תוידוהיה תומריפה ירוזחמ םילודגה קסעה־יתב גוסב
 הנומשב קר םלוא ,םירוזחמה ללכמ 63,8% םיוהמ םתוללכב
 בור םג םנמאו בור םהל שי םיידוהיה קסעה־יתב םיפנע
 אלא םניא םיידוהיה םירוזחמה םירפסה ףנעב םלוא ,עירכמ
 ¬חמב רתויב לודגה זוחאל 44,5% :ןוזמה ףנעבו 21,2%

 :תיבה־ילכו םיטיהרה ףנעב םיידוהיה קסעה־יתב ועיגה םירוז
 .תע־יבתכו םירפסה ףנעב רתויב ךומנה זוחאל ,89,3

 תוידוהיה תומריפה ועיגה םיינוניבה קסעה־יתב גוסב
 ¬נע הנומשב .גוסה לש םירוזחמה ללכמ 59,1 ללוכה זוחאל
 זוחאה ,יפסכה רוזחמב בור תוידוהיה תומריפה וגישה םיפ
 ¬סב רתויב ךומנה ,78,2% :השבלהה ףנעב רתויב הובגה

 .35,4% :םירפ
 םידוהיה ירוזחמ טעמכ וושוה םינטקה קסעה־יתב גוסב
 .בור םידוהיה ןאכ םג וגישה םיפנע הששב םידוהי־אלהו
 ,76,7 :השבלהה ףנעב םידוהיה ועיגה רתויב הובגה זוחאל

 .21,8% :םייאלקח םלג ירמוחב רתויב ךומנל

 םיפנעבו תומריפה לש םיללוכה םירוזחמב ונקסע הכ דע
 ודיקפת םש־יא םלענ םימוכס לש הז רידא רעיבו ,םינושה
 הדמב ונל ןקותי הז תוועמ .קסע־תיב לש ילאודיבידניאה
 קסע־תיב לכ לש םיעצוממה םירוזחמה חול ידי לע תמייוסמ

 .(אבה דומעה שארב ׳ג 15 חול האר) דרפנ
 -קב תידוהי המריפ לש עצוממה יתנשה יפסבה רוזחמה
 הלעמו םינש יפ לודג םוכס אוהו ,יטולז 64,800 אוה אקאר
 ,תידוהי-אל המריפ לש עצוממה יתנשה יפסכה רוזחמהמ
 םיפנעב םה םינוש הלא םיעצוממ םלוא .יטולז 31,300 אוהש
 אוה םיידוהי קסע־יתבב רתויב הובגה עצוממה .םינושה
 אל ,תונוש ףנעב רתויב ךומנה ,163,800 :םלג ירמוח ףנעב
 עצוממה רוזחמה ןיב רתויב לודגה רעפה .17,900־מ רתוי
 רעפה .108,400 :םלגה ירמוח ףנעב אוה ידוהי־אלהו ידוהיה
 הז ,דיחיה ףנעל טרפ .4,600 :ןוזמה ףנעב רתויב ךומנה
 ¬מה רוזחמה םיפנעה רתי לכב ,תע־יבתכו םירפסה רחס לש

 .םידוהי־אלה לש הזמ לודג םידוהיה לצא עצומ
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 קסעה־יתב יגוס יפל םייללכה םירוזחמבש עצוממה :7ג 15 חול
 קסע־יתב םיידוהי קסע^יתב םיידוהי־אל

 ףנעה 1 ללכב ב־א גוס ג גוס ה־ד גוס ללכב ב־א גוס ג גוס ה־ד גוס

 1. םייאלקח םלג־ירמוח 163,8 280,0 60,0 8,6 55,4 186,5 56,0 8,0

 2. ןוזמ יכרצמ 30,4 203,6 22,4 6,8 25,8 161,2 24,4 6,4

 3. השבלה יכרצמ 84,2 305,2 35,7 7,4 63,3 245,2 29,7 5,4

 4. תיב־ילכו םיטיהר 50,9 188,4 24,2 6,8 20,4 189,3 26,2 5,8

 5. םיימיכ םירצומ 90,6 259,6 25,1 10,1 32,4 200,0 22,1 4,6

 6. דיינ ירצומו ריינ 76,8 360,8 32,4 8,5 40,1 331,0 29,4 7,5

 7. תע^יבתכו םירפס 37,1 499,5 34,1 5,5 43,0 446,0 31,2 4,7

 8. תוכתמ ,לזרב 138,4 292,9 30,5 9,2 42,5 261,0 24,6 8,2

 9. ןינב ירמוח 93,9 333,7 40,0 10,2 411,0 324,6 36,0 9,2

 תונוש .10 17,9 244,1 31,6 7,2 8,7 224,1 28,6 6,2

 עצוממה 64,8 279,6 30,1 7,4 31,3 206,7 36,7 6,4

 קסעה־יתב גוסב :ןמקלד םיוקה םיטלוב םיגוסה תקולחב
 אוה תוידוהיה תומריפה לש עצוממה• רוזחמה םילודגה
 ־ב שרפה רמולב ,206,700 םידוהי־־אלה לצא ,279,600
 קסעה־יתב לש םירוזחמב רתויב הובגה עצוממה .73,000
 :תע־יבתבו םירפסה ףנעב םיאצומ ונא םילודגה םיידוהיה

 לצא .188,400 :תיב־ילכו טוהירב רתויב ךומנה ,499,500
 םירפסה ףנעב ןב םג רתויב הובגה עצוממה םידוהי־אלה
 .1611,200 :ןוזמה ףנעב רתויב ךומנהו ,446,000 :תע־יבתכו

 אוה תוידוהי־אלו תוידוהי תומריפ ןיב רתויב לודגה רעפה
 :טוהירה ףנעב רתויב ןטקה ,93,500 :םלגה ירמוח ףנעב
 תוידוהיה תומריפל שי תיבה־ילכו טוהירה ףנעל טרפ .900
 ־אלל רשאמ םירוזחמב רתוי הובג עצוממ םיפנעה רתי לכב

 .םידוהי
 רוזחמב רתויב הובגה עצוממה םיינוניבה קסעה־יתב גוסב
 עצוממ .36,700 אוהו ,תוידוהי־אלה תומריפה לש אוה יפסכה
 םא אוה רעפה ;30,100 אוה תוידוהיה תומריפה לצא הז
 תוידוהיה תומריפל רתויב הובגה עצוממה .יטולז 6,400 ןכ
 ףנעב רתויב ךומנה ,60,000 ךסב םלגה ירמוח ףנעב אוה
 הובגה• עצוממה םידוהי־אל לצא םג .22,400 ךסב ןוזמה
 רתויב ךומנהו ,56,000 ךסב םלגה ירמוח ףנעב אוה רתויב

 רתויב לודגה רעפה .22,100 ךסב םיימיכה םירצומה ףנעב
 6,000 :ןוזמה ףנעב אוה תוידוהי־אלו תוידוהי תומריפ ןיב

 עצוממה םיפנע ינשב קר .2000 :ןוזמה ףנעב רתויב ןטקהו
 .טוהירה ףנעו ןוזמה ףנע :רתוי ךומנ םידוהיה לצא אוה

 ךרדב תוידוהיה תומריפל ש,י םינטקה קסעה־יתב גוסב
 םידוהי־אלה לצאו ,7,400 עצוממה ,רתוי הובג רוזחמ ללכ
 הז גוסב םיידוהי קסע־יתבב רתויב הובגה רוזחמה .6,400
 ¬סה ףנע רתויב ךומנה ,10,200 ךסב ןינבה ירמה ףנעב אוה

 גוסב םיידוהי־אלה קסע־יתבב .5,500 ךסב תע־יבתכו םירפ
 ךסב ןינבה ירמוח ףנעב םה רתויב םיהובגה םירוזחמה הז
 רעפה .4,600 ךסב םיימיכ םירצומב רתויב ךומנה ,9,200
 ףנעב אוה תוידוהי־אלו תוידוהי תומריפ ןיב רתויב לודגה
 :ןוזמה ףנעב רתויב ךומנהו ,5,500 :םיימיכה■ םירצומה

 עצוממה רוזחמה םיפנעה לכב .יטולז 400
 קסע <ז ־יתב לש יתנשה רוזחמה לש
 •אלה לשמ רתוי הובג םיידוהיה

 .םיידוהי

3 

 תצובקב םייפסכה םירוזחמה הבוגב לכתסנ אבה חולב
 .םיירחסמה םיתורישה

 _ םיירחסמה םיתורשה לש םיפנעה תנומשב יפסכה רוזחמה :16 חול

 םינסק קסע־יתס סיינונינ קסע־יתנ םילודג קסע־יתב

 ףנעה םידוהי % % םידוהי־אל םידוהי % % םידוהי־אל םידוהי 70 % םידוהי־אל

 1. החראה יתב 3,224,0 16,4 1,800,0 24,9 843,6 30,7 954,6 51,2 364,0 24,4 555,0 42,9

 2. םיפסכ דחס 5,786,3 29,5 1,616,8 22,3 126,4 4,6 41,4 2,2 489,0 32,7 158,4 12,4

 3. םידרשמו תוירפס 2,743,6 14,0 1,170,4 16,1 147,0 5,3 65,8 3,5 152,0 10,2 153,0 12,3

 4* הרובחתו הרובעת 6,762,8 34,6 1,388,5 19,1 570,0 10,9 134,4 7,2 78,0 5,2 19,6 1,3

 5. םיעושעש 190,6 0,9 172,2 2,3 40,0 1,5 54,0 2,9 25,0 1,7 24,6 1,9

 6. הנייגיהו יופיר 213,2 1,1 193,6 2,6 84,0 3,1 90,0 4,8 45,0 3,0 31,5 2,5

 677,4 םירדגומ יתלבו תונוש 3,5 922,8 12,7 932,4 34,0 523,9 28,2 340,4 22,8 340,3 26,5

 דסב 19,598,1 100 7,266,3 100 2,743,4 100 1,864,1 100 1,493,4 100, 1,282,4 100
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 המכ יפ םילודג םילודגה םיידוהיה קסעה־יתב ירוזחמ
 ¬נע העבראל .דחיב םירחאה םיידוהיה קסעה־יתב ירוזחממ
 רוזחמה ,דבלב םימועז רתיה לכל ,םידבכנ םימוכס םיפ
 ןכ ומכ !34,6%־ב הרובחתהו הרבעהה ףנעל רתויב הובגה
 :חוטיבה תורבחו יפסכה רחסה ירוזחמ לש םמוקמ רכינ
 .0,9 זוחאב םיעושעשה יקסע לש הז אוה רתויב שלחה ףנעה
 ןיב ןויוש רתיב םיקלוחמ םיידוהי־אלה קסעה־יתב ירוזחמ
 רתויב בושחה ףנעה .םינטק םיינשו םילודג םיפנע השמח
 ¬עשה ףנע רתויב ךומנה ,24,9%־ב החראה־יתב בוש אוה

 .2,3%־ב םיעוש
 לש םילודג םיפנע השלשב ןיחבהל רשפא ינוניבה גוסב
 ,34%־ב תונושה ףנע שפוח ןושארה םוקמה תא ז םידוהיה
 הז גוסב .1,5%־ב םיעושעשה ףנעל הז גוסב ןורחאה םוקמה
 ¬חמב תטלוב תוידדצ־דח םיידוהי־אלה קסעה־יתב םיארמ

 >51,2%־ב החראה יתב ןושארה םוקמב .םייפסכה םהירוז
 .םיכומנ םירוזחמ םיפנעה רתיל .תונוש ףנע ינש םוקמב
 רומאכ אוה םיידוהי־אלה קסעה יתבב רתויב הובגה ףנעה
 רחסה רתויב ךומנה ,(רקיעב תודעסמ) החראה יתב ףנע

 .חוטיבו יפסכה
 העבראב םיניחבמ ונא םידוהי לש םינטק קסע־יתב גוסב
 רחסה ףנע ןושארה םוקמב .תאז הניחבמ םידבכנ םיפנע

 אוה םיפנעה חנומש ברקמ ןורחאה םוקמב ,32,7% :יפסכה
 ־והי־אלה לש םינטק קסע־יתב ןיב .1,7־ב םיעושעשה ףנע
 ףנע אוה יפסכה רוזחמה תניחבמ רתויב בושחה ףנעה םיד
 הרובחתה ףנע וירוזחמ לדוגב תוחפה ׳42,9%־ב החראה יתב

 .1,5%־ב
 ¬וניבה ,תולודגה תומריפה ירוזחמ ןיב ידדהה סחיה לע

 :אבה חולהמ םידמל ונא תונטקהו תוינ

 םיגוסה יפל םיירחסמה םיתורישה ירוזחמ :׳א16 חול

 גוסה ללכב % םידוהי % % סידוהי־אל

 ב—א 26,864,4 78,4 19,598,1 82,2 7,266,3 69,7

 ג 4,607,5 13,5 2,743,4 11,5 1,864,1 18,0

 ה— ד 2,775,8 8,1 1,493,4 6,3 1,282,4 12,3

 דסב 34,247,7 100 23,834,9 100 10,4112,8 100

 קסעה־יתב לש עירכמה םמוקמ טלוב םירוטקסה ינשב
 עברא יפ לודג םחוכ םידוהי לצא דועב םלוא ,םילודגה
 יפ קר הלוע אוה םידוהי־אלה לצא ,תוצובקה ראש חוכמ
 תוידוהי תומריפ לש םייפסכה םירוזחמה לע .והשמו םינש

 :אבה חולהמ םידמל ונא םהה םיפנעהמ דחא לכב

 םיתורישה יפנע תנומשב םיידוהי־אלו םיידוהי קסע־יתב ירוזחמ :׳ב 16 חול

 םינטק קסע־ימב םיינוניב קסע־יתב םילודג קסע־יתב

 םידוהי-אל םידוהי םיפלאב רוזחמ ףנעה רוזחמ םידוהי־אל םידוהי רוזחמ םידוהק־אל םידוהי

 1. החראה יתב 5,024,0 64,2% 35,8% 1,798,2 47,1% 52,9% 919,0 40,0% 60,0%

 2. חוטיבו םיפסכ רחס 7,405/1 78,2 ״ 21,8 ״ 167,8 75,4 ״ 24,6 ״ 647,4 75,6 ״ " 24,4

 3. םידרשמו תוירפס 3,914,2 " 70,0 " 30,0 212,8 69,1 ״ 30,9 ״ 305,0 49,8 ״ " 50,2

 4. הרובחתו׳ הרבעה 8,151,3 83,0 ״ " 17,0 704,4 80,9 ״ 19,1 ״ 97,6 " 80,0 " 20,0

 5. םיעושעש 362,8 " 52,4 47,6 ״ 94,0 42,5 ״ 57,5 ״ 49,6 54,0 ״ 46,0 ״

 6. הנייגיהו יופיר 406,8 52,4 ״ 47,6 ״ 174,0 48,4 ״ 51,6 ״ 76,5 58,8 ״ 41,2 ״

 7. םירדגומ יתלבו תונוש 1,600,2 42,3 ״ 57,7 ״ 1,465,3 63,6 ״ 36,4 ״ 680,7 50,0 ״ 50,0 ״

 עצוממבו ךסב 26,864,4 72,9% 27,1% 4,607,5 59,6% 40,4% 2,775,8 53,2% 46,8%

 םירוזחמ םיידוהיה קסע״יתבל שי םיגוסה תשולש לכב
 םידוהי-אלה ירוזחמ לע םה םילוע דחוימב ,רתוי םילודג
 ,תונוש!ףנעב קר טועימב םה הז גוסב .םילודגה קסעה יתבב
 ףנעב רתויב לודגה בורה ,בורב םה םירחאה םיפנעה לכב

 .83 זוחאב הרובחתו הרבעהה
 ¬שב טועימב םה םיידוהיה םירוזחמה םיינוניב קסע־יתבב

 :הרובחתה ףנעב רכינ בורב ,רתיה לכב בורבו םיפנע השל

 42,5% :םיעושעשה ףנעב רתויב ןטקה קלחה ,80,9%
 .םיפנע ינשב טועימב םה םידוהיה םינטק קסע-יתב גוסב

 ,80% :הרובחתה ףנעב יפסכה רוזחמב רתויב לודגה םקלח

 .40% :החראה יתבב רתויב ןטקה

 םיתורישה תצובקב םיפסכה רוזחמ לש הז חותינ םייסנו
 האר) ילאודיבידניא קסע־יתבב רוזחמה ןובשחב םיירחסמה

 .(אבה דומעב ׳ג 16 חול
 ¬ישה תצובקב ידוהי קסע־תיב רוזחמ לש יללכה עצוממה
 רוזחמהמ םילפכמ הלעמל ,44,900 אוה םיירחסמה םיתור
 לכב .יטולז 21,700 אוהש ,ידוהי־אל קסע תיב לש עצוממה
 ־יתבל שי — יופירה יתוריש ףנע — דחאל טרפ םיפנעה
 לכל רתוי הובג עצוממ יתנש יפסכ רוזחמ םיידוהיה קסעה
 133,300 אוה םידוהיה לצא רתויב הובגה עצוממה .קסע־תיב
 יתבב 16,800 ךסב רתויב ךומנהו חוטיבו םיפסכה רחסב
 ןנג רתויב הובגה עצוממה םיידוהי־אל קסע־יתבב .החראה
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 בה רחסב) 32,300 אוה ידוהי־אלהו ידוהיה יפסכה רוזחמ ־אה יתבב רתויב רומגהו 101,000 ןסב םיפסכה רחסב אוה
 .(הנייגיה יתוריש) 500 רתויב ךומנהו ,(םיפס ־בש עצוממה ןיב רתויב לודגה רעפה .11,100 ךסב החר

 םיגוסה יפל םירוזחמה לש עצוממה :׳ג 16 חול

 םיידוהי קסע־יתב םיד־והי־אל קסע־יותב

 ללכב ג גוס ב־אגוס ה־ד גוס ללכב ג גוס :ב־אגוס ה־־ד גוס ףנעה

 1. החראה יתב 16,800 52,000 7,600 4,000 11,100 50,000 8,600 3,700

 2. חוטיבו םיפסכ רחס 133,300 445,700 151,800 17,000 101,000 464,700 13,800 14,400

 3. םידרשמו תוירפס 44,100 161,400 10,500 4,000 21,000 146,300 9,400 3,000

 4. הרובחתו הרבעה 114,000 307,400 19,500 6,000 90,700 227,300 16,800 4,900

 5. םיעושעש 251,100 95,300 201,000 5,000 20,900 86,100 18,000 4,100

 6. הנייגיהו יופיר 22,800 106,600 21,000 5,000 23,200 96,800 18,000 4,500

 7. םירדגומ יתלבו תונוש 32,500 338,700 44,400 9,200 31,900 307,600 40,300 8,300

 עצוממ וסב 44,900 163,300 14,400 6,800 21,700 120,200 12,400 4,800

 אוה םילודג םידוהי קסע־יתב ברקב יללכה עצוממה
 ונא םיידוהי קסע־יתבב רתויב הובגה עצוממה .163.300
 יתבב רתויב ךומנהו (445,700) םיפסכה רחסב םיאצומ
 םידוהי־אל לש םילודג! קסע יתב גוסב .(52,000) החראה
 רתויב הובגה עצוממה .120,200 אוה עצוממה יללבה רוזחמה
 50,000 רתויב ךומנה ,(םיפסכה רחס) 404,700 אוה הז גוסב

 ¬וממה םירוזחמה ןיב רתויב לודגה רעפה .(החראה יתב)

 ¬חתב אוה םילודג קסע־יתבב םידוהי־אלו םידוהי לש םיעצ

 .(2000) החראה יתבב רתויב ןטקה ,(80,100) הרוב

 .14,400 אוה םיינוניב קסע־יתבב ידוהיה יללכה עצוממה

 תונוש ףנעב אוה הז גוסב רתויב הובגה עצוממה רוזחמה
 ־אלה לצא .(3,600) החראה יתבב רתויב ךומנה ,(44,000)
 רתויב הובגה עצוממה .12,400 אוה יללכה עצוממה םידוהי
 ¬יה לצא ומכ קוידב םידוהי־אלה לצא םיאצומ ונא הז גוסב

 החראה יתבב רתויב ךומנה ,(40,300) תונוש ףנעב םידוה
 הז גוסב םיעצוממה םירוזחמב רתויב לודגה רעפה .(8,600)
 החראה יתב ףנעב רתויב ןטקה ,(4,100) תונוש ףנעב אוה

(1000). 
 ¬טק םיידוהי קסע־יתבב םייפסכה םירוזחמה לש עצוממה

 ¬כה רחס ףנעב אוה רתויב הובגה עצוממה .6,800 אוה םינ

 ־יתבב .(4,000) החראה יתבב רתויב ךומנה ,(17,000) םיפס
 ¬מה .4,800 אוה יללכה עצוממה■ םיידוהי־אל םינטק קסע

 רתויב ךומנה ,(14,400) םיפסכ רחסב רתויב הובגה עצומ
 ־אלו םידוהי ןיב רתויב לודגה רעפה .(3,700) החראה יתבב
 יתבב רתויב ןטקהו ,(2600) םיפסכה רחסב אוה םידוהי

 .(300) החראה
 הדשב ונאצממ לש תויפוסה תונקסמל םיברק ונא תאזבו

 .הלכלכה

 תוירחסמה תוצובקה שלש לש םייללכה םירוזחמה : 17 הול

 םידוהי
 עצוממה ב — א םיגוס ־ ג גיוס םיגוס ה — ד

 הצובקה יללכה םוכסה עצוממה % םוכסה עצוממה % םוכסה עצוממה %

 השיכר 52,300 9,020,0 222,000 5,0 3,900,0 60,000 11,7 2,955,0 15,520 19,0

 הריכמ 64,800 150,995,7 279,600 84,1 ,26,496 301,100 80,0 11,090,8 7,000 71,4

 ׳חסמ םיתוריש 44,900 19,598,1 163,300 10,9 2,743,4 14,400 8,3 1,453,4 6,800 9,6

 רסב 61,000 1179,613,8 271,100 100 33,139,7 28,200 100 15,539,2 8,000 100

 י-אל םידוה

 עצוממה ב — א םיגוס ג גוס םיגוס ה — ד

 הצובקה יללכה םוכסה עצוממה % םוכסה עצוממה % םוכסה עצוממה %

 השיכר 23,800 840,0 140,000 1,3 750,0 50,000 3,5 790,0 10,000 6,0

 הריכמ 24,300 54,782,7 206,700 87,1 18,958,9 36,700 87,9 11,120,4 6,400 84,3

 ׳חסמ םיתוריש 21,700 7,266,3 120,200 11,6 1,864,1 2,400 8,6 1,282,4 4,800 9,7

 דסב 29,700 628,890 162,900 100 21,573,0 25,400 100 13,192,8 6,400 100
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 רחסמב אקארק לש יפסכה רוזחמה
 הזמו ,יטולז 325,946,500־ב םכתסה

 .70% םידוהיה לש םקלחב

 ידוהי קסע־תיב לכ לע יפסכה רוזחמה לש יללכה עצוממה
 עצוממה ! 29,700 ידוהי־אלה קסע־תיב לכ לע ,611.000 היה
 ־נשה םוקמב .תורוחסה תריכמ תצובקב אצמנ רתויב הובגה

 ¬קה שלשב .םיירחסמה םיתורישה תצובק ףוסב ,םתשיכר
 יפסכה רוזחמה לש עצוממה תוירחסמה תומריפה לש תוצוב

 .םידוהי־אלה לצא ול ליבקמהמ רתוי הובג ידוהיה לצא

 אי
 הרובחתהו (תויאשמ) הרובעתה ףנעמ יתרבחה בכרהה

 :ןמקלדכ אוה

 הרובחתו הרובעתה ףנע לש יתרבחה בכרהה : 18 חול

 תיתרבחה הבכשה ללכב % םידוהי % % םידוהי-אל

 םיאמצע 1,500 9,98 11/200 41,40 300 2/21

 םיינפוג םידבוע 9,600 57,29 600 20,67 9000 66,17

 םיינחור םידבוע 5,400 32,73 100^1 37,93 4,300 31,62

 וסב 16,500 100 2900 100 13/600 100

 ¬צעה לש םקלח ןטק הז ףנעבש רורב ןושאר טבמב רבכ
 איה ןיידע ךא ,טועימב םה םידוהיה וז הבכשב םנמא .םיאמ
 הצובקה איה ןידע ׳הז ףנעמ םיסנרפתמה לכמ 41% הווהמ
 ינשה םוקמב !תירפסמ הניחבמ רתויב הלודגה תידוהיה
 תבכש תאז תמועל ,38%־ב םיינחורה םידבועה םידמוע
 תילכתב הנוש .21%־ל העיגמ הניא תינפוג הדובע םידבועה
 םיאמצעה תבכש :םידוהי־אלה לצא תיתרבחה הנומתה
 תאז איה העירכמה הבכשה .2,212־ל רשאמ רתוי אל העיגה
 ־אלה םיקסעומה ללכמ 2/3 םהש ,תינפוג הדובע םידבוע לש
 תצקמב הכומנ םיינחורה םידבועה תבכש ,הז ףנעב םידוהי

 .32%־מ
 ןיב םידוהיה תקולחב האבה הנומתה תא עבוק הז בכרה

 .תויתרבחה תובכשה

 םידוהי־אלו םידוהי לש םקלח :׳א 18 חול
 םיזוחאב תיתרבח הבכש לכב

 תיתרבחה הבכשה םידוהי םידוהי־אל

 םיאמצע % 80,00 % 20,00

 םיינפוג םידבוע % 6,25 % 93,75

 םיינחור םידבוע % 20,37 % 79,63

 עצוממה % 17,52 % 82,48

 ,הז ףנעב םיקסעומה ללכמ 17.52% םיווהמ םידוהיה
 תיסולכואב םהלש יללכה זוחאהמ הברהב תוחפ רמולכ
 20%־מ הלעמל ,80% םה םייאמצעה תבכשב םלוא .אקארק

 הדובע םידבועה ברקב 6,25% קרו םיינחורה םידבועה ברקב
 .תינפוג

 בי
 הלוע תוברתהו רפסה־יתב ףנעב יעוצקמה בכרהה

 :אבה חולהמ

 תוברתו ךוניח ףנעב יתרבחה בכרהה : 19 חול

 % םידיזוי־אל % םידוהי % ללכב תיתרבחה הבכשה

 םיאמצע 1,300 15,29 600 40,00 700 10,00

 םיינפוג םידבוע 2,900 34,12 200 13,33 2,700 38,57

 םיינחיח םידבוע 4,300 50,59 700 46,67 3,600 51,43

 וסב 8,500 100,00 1,500 1,00,00 7,000 100,00

 .םיינחורה םידבועה םה רתויב הקזחה■ הבכשה הז ףנעב

 םידוהי־אלה לצא 47־ל עיגמ םהלש זוחאה םידוהיה לצא
 הז ףנעב םידוהיה לצא םיאמצעה .51,43% םקלחו בור םה
 הדובע םידבוע .10%־מ רתוי אל םידוהי־אל לצא ,40% םה
 םידוהי־אלה לצא ,13%־ל לעמ והשמ םידוהיה לצא תינפוג
 ¬כשה יתש לש יתרבחה בכרהב הז לדבה .38,5%־מ הלעמל
 ¬כשהמ תחא לכב םידוהיה לש םקלחב ויתותוא תא ןתונ תוב

 :תויתרבחה■ תוב

 תויתרבח תוצובקב םידוהי־אלו םידוהי לש םקלח :׳א 19 חול

 הצובקה םידוהי ןנידוהי־אל

 םיאמצע % 46,15 53,85%

 םיינפוג םידבוע " 6,89 93,11 ״

 םיינחור םידבוע 16,28 ״ 83,72 ״

 עצוממה % 17,78 % 82,22

 הדובע םידבועה תבכשב אוה םידוהיל רתויב ןטקה קלחה
 לש םקלח אוה 16%־מ הלעמל !7% לע הלוע וניא ,תינפוג
 םיאמצעה ברקבש דועב ,םיינחורה םידבועה ברקב םידוהיה

 .46% אוה זוחאה
 גי

 :תונוש ףנע לש יתרבחה בכרהב ןנובתנ

 תונוש ףנע לש יתרבחה בכרהה : 20 חול

 תיתרבחה הבכשה ללכב % םידוהי % % םידוהי־אל

 םיאמצע 4,500 12,63 2,000 45,46 2,500 7,96

 םיינפוג םידבוע 16,500 46,03 500 11,36 16,000 51,59

 םיינחור םידבוע 14,800 41,34 1,900 43,18 12,900 40,45

 וסב 35,800 100,00 4,400 100,00 31,400 100,00

 אלל םייחה

 תסנרפמ הדובע 30,700 46,16 3,000 40,54 27,700 46,45

 דסב 66.500 7,400 59,100
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 ¬בחה הנבמה ן ב לדבהה םירפסמה הפ לכב ארוק ןאכ םג

 תיתרבחה הבכשה םידוהיה לצא .ידוהי־אלהו ידוהיה יתר
 ןטק הברהב אל .45,5 זוחאב םיאמצעה םה רתויב הלודגה
 ¬ובע םידבועה תבכש .43% :םיינחורה םידבועה זוחא הזמ

 םידוהי־אלה לצא .11 %מ רתוי אל הלא תמועל תינפוג הד
 ¬בועה ׳51,5% :הז ףנעב בורה םה תינפוג הדובע םידבועה
 ,םיאמצעה זוחא רתויב ןטקו ,40,5% טעמכ םיינחורה םיד

 םירוטקסה ינשב םיסנרפמה תובכשל סחיב .8%־ל בורק
 40%־מ תלעמל :תוקסעתה אלל םייחה תבכש הלודג

 ל״נה תובכשב םידוהיה לש םקלח תא ץיצמה אבה חולה
 .הז ףנעב םידוהיה לש דבכנה םמוקמ לע ריהב רוא ץיפמ

 %־ב תונוש ףנעב םידדהי־אלו םידוהי לש םיקלה :׳א 20 חול

 הבכשה םידוהי םידוהי־אל

 םיאמצע % 44,45 % 55,55

 םיינפוג םידבוע " 3,03 96,91 ״

 םיינחור םידבוע " 12,84 87,16 ״

 הדובע ילב םייחה '׳ 9,77 90,23 ״

 עצוממה % 11,12 % 88,88

 הבש ,דבכנ םוקמ ׳םידוהיה וגישה םיאמצעה תצובקב קר
 םידבועה ברקב .הז ףנעב םיאמצעה ללכמ 44,5% טעמכ םה

 תינפוג הדובע םידבועה ברקבו 13%־ל בורק םה םיינחורה
 אוה םידוהיה זוחא הדובע אלל םייחה ןיב .3%־מ רתוי אל

 .דבלב 10%
 די

 הריקסל תשגל רשפא דרפנב ףנע לכב הז חותינ רחאל
 .םיפנעה לש תמכסמ

 אקארק ריעב םיאמצעה בכרה :21! חול

 ללכב תיעוצקמה הצובקה % םידוהי % % םידוהי־אל

 תואלקח .1 1,400 2,79 0,0 0,0 1,400 8,04

 הכאלמו הישעת .2 18,300 36,45 10,500 32,01 7,800 44,96

 חוטיבו רחסמ .3 23,200 46,22 18,500 56,40 4,700 27,01

 ׳תתו הרובעת, .4 1,500 2,99 1,200 3,66 300 1,7,2

 תוברתו ךוניח .5 1,300 2,59 600 1,83 700 4,02

 תונוש .6 4,500 8,96 2,000 6,10 2,500 14,25

 ךסב 50,200 100,00 32,800 100,00 17,400 100,00

 ונשרפה תויתרבחה תובכשה תא םינייפאמה םירפסמהמ
 תבכשמ םישנאה םהו 30,700 אוהו יניצר רפסמ
 תישארב םתוא ונרכזהש /׳דובעל ילבמ םייחה"
 .ילכלכה הנבמה לש ילכלכה רואיתב ונירבד
 הנחב אל תינלופה הקיטסיטטסהש ןוויכמ םתוא ונשרפה
 קלחש קפס ןיא .תאז הצובק לש תיתרבחה התוכייתשה תא
 םינמנ רומאכ םהילעו ,םיאמצעל ךייש תאז הבכשמ לודג

 הז חותינ לפרעל וניצר אל םלוא ,דואמ■ לודג זוחאב םידוהי
 ןכ לעו ,אמלעב ןדמוא לע אלא םיססובמ םניאש םינותנב
 ¬בח הבכש התוא םה םיאמצעה .דצה ןמ תאז הבכש ונראשה

 ברימו המזויה בטימ תא םיילכלכה םייחב החיכומה תיתר
 םיינוגראה םהיתונורשכו םזויה םחוכ דבלמ יכ ,העפשהה
 רטשמ רשא םיירמוח םיעצמא םג םיאמצעה םמע םיאיבמ
 םרוגה היה הז ןילופבו ,םהילע םסובמ תיטרפה המזויה
 אקארקב רתויב הלודגה תילכלכה הבכשה .עירכמה ילכלכה
 הבורקו םהירחאו ,תיתישעתה האב הירחא ,תירחסמה התיה
 תבכשב םידוהיה לש לודגה םקלח ."תונוש•" תבכש םהל
 דוסיה ליעלד םיחותינה לכב חכוהש יפכ אוה םיאמצעה

 ידוהי לש םייתרבחהו םיילכלכה םהייח תומד תא עבוקה
 ־אלהו םידוהיה םיאמצעה לש תילכלכה םתומד ןיב .אקארק
 ¬יה לצא .םיידוסיו םייניצר םילדבה הלא־יא םנשי םידוהי

 תועוצקמה םע רשק םהל שי םיאמצעה ןיבמ 32% קר םידוה
 ¬יה לצא .53 אוה זוחאה םידוהי־אלה לצא ,רוצייל םידומצה

 םיקוסיעבו רחסמב םיעוקש 68%־מ הלעמל ןכ םא םידוה
 םידוהיה לצא .47% קר םידוהי־אלה לצאו .םירחא םייתורש
 םיזכורמ וב יכ רחסמה אוה תירקיעה הסנרפה םיאמצעה
 ¬צעהמ 1/3 קר הכאלמבו הישעתבש דועב ,56,5%־ל בורק

 יכ ןבומכ רתונ אל םירחא תועוצקמל ,ותסנרפ אצומ םיאמ
 שארב קלח תלטונ הישעתה םידוהי־אלה לצא .םועז זוחא םא
 רחסמב קלחה ,45%־ל בורק ,םיאמצעה לש םהיתוסנרפ
 יתלב תומכו תונוש תצובק ןכמ רחאל ,27% :רכינ אוה
 ¬קמה בכרהה .תואלקח לע םייתד םירברפ יבשות תלטובמ

 רשאמ רתוי ןזואמו• יסיסב ןכ םא אוה םידוהי־אלה לש יעוצ
 ¬כשב םידוהיה לש םמוקמ לע דיעמ אבה חולה .םידוהיה לש

 :םיאמצעה תב

 םידוהי־אלו םידוהי לש םקלח :׳א 21 חול
 םיזוחאב םיאמצעה לש תויעוצקמה תוצובקב

 תיעוצקמה הצובקה םידוהי םידוהי־אל

 1. תואלקח % 0,00 % 100

 2. הכאלמו הישעת 47,00 ״ 53,00

 3. רחסמ 79,73 ״ " 20,27

 4. הרובחתו הרובעת! 80,00 ״ " 20,00

 5. תוברתו ךוניח 46,15 '׳ 53,85

 6. תונוש 44,45 ״ " 55,55

 עצוממה % 65,34 % 34,66

 רבד ,(65,34%) 2/3־כ םידוהיה םיוהמ םיאמצעה ברקב
 םרוגה אוהו אקארק תודהי לש הסיסב תא שממ עבוקה
 תא ונייצש יתרבחה גזמהו יפואה תובחר התואל הבר הדמב
 ־והיה םיאמצעה ,הרובחתבו רחסמב ,תובכש יתשב .אקארק
 טרפו ,זוחא םינומש םהב םתויהב עירכמ םרוג וויה םיד
 םיפנעב םג וויה ,דיקפת םוש טעמכ ואלימ אל הב ,תואלקחל
 תיללכה היסולכואב םקלחמ הלעמל רמולכ ,יצחה תא םירחא

 .ריעב
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 ברקבש ריעהל וננוצרב ,תאז תואיצמ לש החותינ םויסלו
 רשא גוס ותואל ויה םיכייש 3500־כ םידוהיה םיאמצעה
 ,םיאמצעה ללכמ 16,7% רמולכ ,םיריכש םידבועב שמתשה
 ,שיא 1600 התנמ וז הכבש םידוהי־אלה לצא רשא דועב
 םתובישח תא וחיכוי הלא םירפסמ .9%־ל לעמ והשמ רמולכ

 .תויפוסה וניתונקסמב
 וט

 :ןמקלדכ היה תינפוג הדובע םידבועה בכרה

 אקארקב םיינפוגה םידבועה בכרה :22 חול

 ללכב תיעוצקמה הצובקה % םידוהי % % םידוהי־אל

 תואלקח .1 500 0,51 0,0 0,0 500 0.57

 הכאלמו הישעת .2 42,200 42,93 4,700 43,93 37,500 42,93

 ח וטיבו רחסמ .3 13,200 13,47 4,200 39,25 9,000 10,29

 ׳ח1חז הרובעת .4 9,600 9,80 600 5,61 9,000 10,29

 תוברתו ףוניח .5 2,900 2,98 200 1,87 2,700 3,08

 תיב־יתוריש .6 13,200 13,47 500 4,67 12,700 14,53

 תונוש .7 16,500 16,84 500 4,67 16,000 18,31

 וסב 981,100 100,00 10,700 100,00 87,400 100,00

 תשפות ןבומכ הישעתה תחאכ םידוהי־אלהו םידוהיה לצא
 הלודג הדמב ףא םידוהיה לצא .תועוצקמה ןיב ןושאר םוקמ
 תוקסעתה לש יגש םוקמב .םידוהי־אלה לצא רשאמ רתוי
 קד םישפות םירחא םיפנע .39%-ב רחסמה דמוע םידוהי
 תובישח שי םידוהי־אלה לצא .םידוהיה לצא טעומ םוקמ
 ףנע םהב בושחהו ,היישעתה דבלמ םיפסונ םיפנע העבראל
 .14,5% אוהש תיב־יתורישו 18%־מ הלעמל אוהש ,״תונוש״
 ןאכמ ,10%־מ הלעמל ןכ ומב םקלח םירחא םילודג םיפנע
 רשאמ םידוהי־אלה לצא רתוי תגזוממ תיעוצקמה הקולחהש
 רייטצמ יעוצקמ ףנע לכב םידוהיה לש םקלח .םידוהיה לצא

 :אבה חולהמ

 םידוהי־אלו םידוהי םידבוע לש םקלח :׳א 22 חול
 םיזוחאב תיעוצקמ הצובק לכב

 תיעוצקמה הצובקה םידוהי םידוהי־אל

 1. תואלקח % 0,00 % 100,00

 2. הכאלמו הישעת 11,12 ״ 88,88

 3. רחסמ 31,82 ׳׳ " 68,18

 4. הרובחתו הרובעת 6,25 ״ " 93,75

 5. תוברתו ךוניח 6,90 ״ '׳ 93,10

 6. תיב־יתוריש 3,80 ״ ׳' 96,20

 7. תונוש 3,03 ״ " 96,97

 עצוממה % 10,93 % 89,07

 םילעופה ללכמ 11% טעמכ םיווהמ םידוהיה םילעופה
 דמעמ םידוהיה םישפות רחסמב קר .אקארק לש: םייסיפה
 ,32% םה ןאכ (הז ףנעב םיקסעומה םילעופה ברקב קזח

 ןיא םירחאה םיפנעה לכב ,הישעתב םה 11%־מ הלעמל
 .טעמכ רכינ םמוקמ

 זט
 :םיינחורה םידבועה בכרה

 אקארקב םיינחורה םידבועה בכרה :23 חול

 תיעוצקמה הצובקה ללכב % םידוהי % % םידוהי־אל

 100 תואלקח .1 0,24 0,0 0,0 100 0,33

 הכאלמו הישעת .2 6,600 16,37 2,600 26,00 4,000 13,20

 חוטיבו רחסמ .3 9,100 22,58 3,700 37,00 5,400 17,81

 ׳בחתו הרובעת .4 5,400 13,40 1,100 11,00 4,300 14,19

 תוברתו ךוניח .5 4,300 10,67 700 7,00 3,600 11,87

 תונוש .6 14,800 36,74 1,900 19,00 12,900 42,60

 ךסב 40,300 100,00 10,000 100,00 33,300 100,00

 ¬יה ןיב בר לדבה הלגתמ םיינחורה םידבועה בכרהב םג
 אוה רתויב לודגה זוחאה םידוהיה לצא .םידוהי־אלהו םידוה
 ¬חור םידבועל הסנרפ רוקמכ ינשה םוקמב• ,(37%) רחסמב
 ¬קב לודגה םקלח אוה ינייפוא .26%־ב הישעתה האב םיינ

 ¬ות ןושארה םוקמה תא םידוהי־אלה לצא ."תונוש" תצוב
 ¬ורה םידבועה לש 42% תקסעהב ״תונוש״. תצובק תשפ

 .וב 18%־ב רחסמל דבכנ םוקמ ןאכ םג יכ ףא ,םיינח
 םידוהיל רתוי קודה רשק שי תאז הבכשבש רבדה ץיגעמ
 ־אלל רשאמ ןירשימב• תינרציה הדובעה םעו תועוצקמה םע

 .םידוהי

 ¬יה םיינחורה םידבועה לש!םדמעמ תא טילבי אבה חולה
 :דרפנב ףנע לכב םידוהי־אלהו םידוה

 םידוהי־אלו םידוהי לש,םקלח :׳א 23 חול
 םיזוחאב תיעוצקמ הצובק לכב

 םידוהי־אל םידוהי תיעוצקמה הצובקה

 1* תואלקח % 0,00 % 100,00

 2. הכאלמו הישעת " 3940 60,60

 3. חוטיבו רחסמ 44 40,66 " 59,34

 4. הרובחתו הרובעת 44 20,37 " 79,63

 5. תוברתו ךוניח 44 16,28 " 83,72

 6* תונוש 44 12,82 " 87,18

 עצוממה % 24,81 % 75,19

 .25% טעמב םידוהיה םיווהמ םיינחורה םידבועה ללכב
 ¬בועה םה —41% טעמב—רתויב הלודג הצובקה םלוא
 םג .חוטיבבו רחסמב םיקסעומה םידוהיה םיינחורה םיד
 תאז תמועל .40־ל עיגמ םהלש זוחא הכאלמבו הישעתב
 ללכב םידוהיה קלחמ םקלח קוחר םירחאה םיפנעה לכב

 .ריעב היסולכואה
 זי

 תא הארמה חולב םייתרבחה םיסחיב וננויד תא םייסנו
 :תובכשה לש םבכרה לולכמ



 ןברוחה ינסל אקארקב תידוהיה הלכלכהו הרבחה ינפ :סנרפ יב* ר״ד 310

 תויתרבחה תובכשה לש ידדהה סחיה : 24 חול

 סידוהי־אל םידוהי

 תיתרביחה הבכשה רפסמה % רפסמה %

 םיאמצע׳ 32,800 611,31 17,400 12,87

 םיינפוג םידבוע 10,700 20,00 67,700 64,71

 םיינחור םידבוע 10,000 18,69 30,000 22,42

 ךסב 53,500 100,00 135,100 100,00

 הנבמהמ דוסיה ןמ הנוש םידוהיה לצא יתרבחה הנבמה

 םיאמצעה תבכש םידוהיה לצא .םידוהי־אלה לש יתרבחה

 םידוהי־אלה לצא .םייולתה תבכשל סחיב רכינ בורב תאצמנ

 לש םדמעמ .13%־מ תוחפ הנטק איה םיאמצעה תבכש

 ¬צעה לש הזמ עברא יפ קזח ידוהיה רוטקסב םיאמצעה

 דמעמ לע דבלב אל תאז העיבק .ידוהי־אלה רוטקסב םיאמ

 חבשנ לאו) דמלל האב איה םידוהיה לש רתוי קזח ילכלכ

 ברקב םיינחורה םידבועה לש רתוי לודגה זוחאה תא םג

 חיכונ דועש יפכ — םג םא יכ (םידוחייה לצא םיריכשה

 רתוי חונ תיתרבח הולשו■ ןוחטב בצמ לע העיבצמ — ןלהל

 .םידוהי־אלה לצא רשאמ

 םידוהי־אילו םידוהי ברקב יתרבחה קבאמה :׳א 24 חול

 % םידוהי־אל % םידוהי % ללכב תיתרבחה הצובקה

 םייולת־יתלב .1

 12,87 17,400 61,31 32,800 26,62 50,200 תילכלכ הניחבמ

 םייולת יתלב .2

 1,18 1,600 6,54 3,500 2,70 5,100 םידיבעמ

 ה.יחבמ םייולת .3

 87,13 11,7,700 38,69 20,700 73,38 138,400 תילכלכ

 קבאמב םינותנ .4

 88,31 119,300 45,23 24,200 76,08 143,500 יתרבח

 ימוחתל רבעמ םידמוע .5

 11,69 15,800 54,77 29,300 23,92 45,100 יתרבח קבאמ

 ,םיחונ יתלב ללכ ךרדב םה אקארקב םייתרבחה םיסחיה

 יתרבח קבאמ לש בצמב םינותנ התיי0לכואלש3/4ש ןוויכמ

 אקוד םלוא .הזל רבעמ םייורש 24%־כ קרו דימתמ חתמו

 םידוהיה לש םקלח קבאמה ימוחתל ץוחמ יורשה הזה קלחב

 .היסולכואה ללכב םקלחמ הלעמל לודג

 רשאמ רתוי םיאירב םייתרבחה. םיסחיה םידוהיה לצא

 בצמב םיאצמנ םידוהיהמ 55% טעמכ .ידוהי־אלה רוטקיסב

 קקדזהל ילבמ םתייחמל םיחיורמו םייולת־יתלב לש ילכלכ

 ¬עב םהלש םילעפמב םה םידבועש ןוויכמ ,םיריכש תדובעל

 רמולכ ,םהיתוחפשמ ינב לש םתרזעב רתויה לכל וא םמצ

 דמעמב םה םידוהיה לש 45%־כ .יתרבח טקש לש הריוואב

 םושמו ,םידיבעמ ךא םיאמצע םקלחב וא ,תולת לש ילכלכ

 .םייתרבחה םיקבאמה ימוחתב םה םג ךכ

 ןאכ .תידוהי־אלה היסולכואב בצמה אוה המכ יפ עורג

 ¬לכה םיקבאמה ימוחתל ץוחמ םה 11,5%־ל לעמ והשמ קר

 דימתמ ןפואב יורש 90%־ל בורק ,עירכמה בורהו ,םיילכ

 חולה רואל דחוימב טלוב הז בצמ .םהה םיקבאמה׳ חתמב

 תויתרבחה תובכשב םידוהיה לש םקלח תא עבוקה אבה

 :םייתרבחה םיקבאמה לש תאז הניחבמ

 םידוהי־אלו םידוהי לש םקלח :׳ב 24 חול

 םיזוחאב תויתרבחה תובכשב

 היתרבחה הבכשה םידוהי םידוה,י-אל

 1. תילכלכ הניחבמ םייולת יתלב % 65,30 % 34,70

 2. םידיבעמ םייולת־יתלב 68,63 ״ 31,37 ״

 3. תילכלכ הניחבמ םייולת 14,95 ״ 85,05 ״

 4. ית!רבח קבאמב םינותנ 16,88 ״ 83,1,2 ״

 5. ימוחתל רבעמ םידמוע

 יתרבחה קבאמה 64,97 ״ 35,03 ״

 עצוממה % 28,37 % 71,63

 ¬לכ הניחבמ פייולת־יתלבהמ 2/3־כ וויה םידוהיהש ןאכמ!

 יככותב םייורש 1/6 ,תילכלכ תולתב םייחה 1/6 קרו תילכ

 .חתמה םוחתל רבעמ טעמכ םידמועה 2/3־ו יתרבחה קבאמה

 םיווהמ םידוהיהש תדבועה אוה הז בצמב ילילשה דצה םלוא

 ,הריכש הדובעב םישמתשמה םייולת־יתלבה 2/3־מ הלעמל

 ¬לכה םצחלו םידבועה לש םתורירמ התנפוה םדגנש רמולב

 התוויה אל םידוהי םידיבעמ לש וז הבכשש יפ לע ףאו .ילכ

 הנפוה ,תידוהיה היסולכואה ללכמ 1% — םועז קלח אלא

 .םידוהיה ללכ יפלכ םא יכ ,םפלכ קר אל םעזה

 ¬בחה עבטמה לש ינשה דצה לע םידחא םירבד ,םויסלו

 .ילילפה דצה ,תיתר

 םיעשפ לע םישנא 2676 אקארקב ונודינ 1937 תנשב

 רמולכ ,םידוהי 364 ויה םינודינה ןיבמ .ריעב תוריבעו

 ,דז םחי .ריעב םידוהיה זוחאמ. יצחה טעמכ ,ךרעב 13%

 10.000 לכ לע םיעשופה רפסמ תא ןייצנ םא רתוי דוע טולבי

 ,142 םידוהי־אלה לצא ,64 אצמנ םידוהיה לצא .םיבשות

 .הלעמו םינש יפ רמולכ

 ןתרזעב רייצל ידכ ןתוא ונפסא רשא תוטרופמה תואצותה

 ¬תינ ,תיתרבחו תילכלכ הניחבמ אקארק לש תודהיה ינפ תא

 :םיאבה םיטפשמב םוכיסל תונ

 רשאמ רתוי קזח היה אקארק ידוהי לש ילכלכה םדמעמ

 ¬עתב ,רחסמב ,היישעתב .היסולכואה ללכב יתומכה םקלח

 םתלהנהו המזויב ׳םיעירכמה םימרוגה םה הרובחתו הרוב

 ¬בוקו תובר תויורשפא םיקינעמה ,הלא םיבושח םיפנע לש

 דועו אקארק לש התישעת .ריעה לש היפואו הלרוג תא םיע

 םג םא יכ ,ריעה יכרצ תקפסאל קר אל ולעפ ,הרחסמ רתוי

 ,ריעה לש ילכלכה ףרועה יבגל עירכמ םרוגו םיסב ושמיש

 .הלוכ תיצראה הלכלכב דבכנ םוקמ ושפתו ולוכ ווחמה יבגל

 ,אירב אקארק ידוהי לש הנבמה היה תיתרבח הניחבמ

 ¬למו םיילאיצוסה םיקבאמה ימוחתל רבעמ דמע ובור בורב

 ויהש תובכשה ןתוא לש ךוותה דומע וויהו ,תודמעמה תמח

 תיתרבחו תילכלכ תוחתפתהבו יתרבח טקשב תוניינועמ

 .החולש



 אקארקב םידוהיה םירחוסה תודחאתה
 תאמ

 גרבנרטש בקעי

 ,עבטה ךרדב ,ןילופ תודהי לש ילכלכה הנבמב רבודמשכ

 היה הז ילכלכ ףנע ןכש ,רחסמה רבעל הגוס הבשחמה

 דיה־יחולשמ לכמ שילש הוויהו םידוהי ידיב עירכמה ובורב

 םלועה תמחלמ רחאל ןילופ תעדמ תמוקת זאמ .םידוהיה לש

 הנשל הנשמ ךלוהו םצמטצמ ךליאו. 1918 תנשמ ,הנושארה

 ןיידע ינוטיסה רחסמה יבגל םא .םידוהיה םירחוסה דמעמ

 רחסמה יבגלש ירה ,םיבר םידעש וב ולח אלש רמול רשפא

 קחשנו קחדנו ץחלנ אוה ,תדמתמה הדיריה היולג ינועמקה

 תויטילופה תוגלפמה לכ .םיניועו םידגונ תוחוכ תומלהב

 תודוקנ םהלש תוינכותב ושיגדה "ם .פ .פ איצוהל ,ןילופב

 ורחתה שממ ןה !ידוהיה רחסמה דגנ תונווכמה תוימשיטנא

 םנברוח התיה ןתרטמ רשא תואמסיסה תמשגה יכרדב וזב וז

 5*׳0] 80 דואמ תוצופנ תואמסיס .ןילופ ידוהי לש ילכלכה

 תויונחב וכמת" :וא ,"ותימע לא שיא" :רמולכ ,5^0

 הלא ידי לע ףא תוגלפמה לכ ידי לע ולבקתנ ,"תוילוטאק

 ¬שרה ותזרכה דואמ תמסרופמ .תויטארקומיד ינפ ודימעהש

 תמב לעמ יקסבוקדלקס לריניג הלשממה שאר לש תימ

 וברתנ ."אברדא — (םידוהיב) תילכלכ המחלמ״ :םייסה

 םינכוד לעו םיידוהי קסע יתב לע שממ תויולפנתה וכלהו

 ¬שמ ודמעוה !(הבוכוטסנשט ,קיטישפב תוערפה) םיקוושב

 םנכהל םינלופ ידיב וענמ רשא ,תוידוהי תויונח דיל תורמ

 ףדוג ׳ולא תוארוהל עמשנ אל רשאו ,םידוהי לש תויונחל

 יניעל הלא לכו ,תיסיפ הפקתה ףקתוה ףא םיתעלו ללוקו

 ¬לכ המחלמ :רומאכ .תוברעתה־יא לע הווטצנש הרטשמה

 !אברדא — תילכ

 תנשב .ריעה יבשות ללכמ 20%־כ וויה אקארק ידוהי

 םידחא םיפלא תוחפל .ךרעב 56.000־ב םרפסמ םכתסה 1939

 ¬חוס םבורב ,ויתורוצ לכב רחסמ לע וסנרפתנ תוחפשמ לש

 .םימולשתב םיציפמ וא םילכורו םינכוד ילעב ,םיריעז םיר

 ,ריעב תומוקמ רפסמב ויה םיזכורמ הלא םיריעז םירחוס

 רככב ,$201:0^ הקוריש בוחרב עדונה קושב םינכודה ןוגכ

 ¬בו הציניקוסב ,םיינקינימודה םייחבטמה תיב דיל ,הצינלוו

 .םיינוניבה םירחוסה דמעמ תא וויה רתיה .ריעה לש הירברפ

 טועימ ,םירבדה עבטמ ךא ,טועימ ןבומב ויה םיאנוטיסה

 -דפי םסובמ

 ¬סואה שוביכה ימיב ,הנושארה םלועה תמחלמ ינפל דוע

 וארנ ףאו םידוהיה םירחוסה תא ןגראל תוציחנה הפצ ירט

 הרזע תודסומ ינימ לכ ויה םימייק ןמזמ .תאז תושעל תויטנה

 תסנב־יתב דיל "דסח תולימג" תופוק דוחיב ׳תיפורטנליפ■

 לש תיתליהק הפוק) םייטילופ םיפוג דיל הוולמ תופוק ןכו

 תגהנהב םייולת־יתלב םידוהי תופוק ,ואדנל לאפר ר״ד

 לש הוולמ תפוק ,סורג ףלודא ר״ד יאקארקה טרקומידה

 -ליה םייח ר״ד לש ותושארב תיאצילגה תינויצה תורדתסהה

 םהרבא ,ןמרמיצ הדוהי ר״ד ׳גיטפאהרו לאומש ר״ד ,ץיטשפ

 תודחאתהל םיניערג הלא־יא ויה םימי־־ק רבכ .(דועו םיובסונ

 ,םירחוס לש םייתרבח םינודעומ ןימ קויד רתיל ,םירחוס

 לכ םלוא ,יתלעות וא יטילופ יתמגמ ףאו ימוקמ יפוא ילעב

 .והשלכ םואית אללו הפונתו ףקה אלל הלא

 ,ןילופ תנידמ םוק רחאל רמולכ ,1920-11918 םינשב קר

 ,ןגראתהל ףוחדה ךרוצב הרכהה םירחוסה דמעמב הרוענ

 רורבה ןוויכה .םמויק תודוסיל ,תברואה הנכסה השגרוה

 ¬יה תא לשנל ,רומאכ ,םיינלופה םימרוגה לכל ףתושמהו

 תדמתמה תימשיטנאה התסהה ,תוילכלכה םהיתודמעמ םידוה

 ¬וסה לש םהיבצע תא וטרמ הלא לכ ,םיסמה תטיש ,תרבוגו

 ¬פנה םוהתה תא תוארל םהיניע תא וחקפו םיידוהיה םירח

 .טלחומ לושינל דע הריהמ תוששורתה :םהילגרל תרע

 תוניצרב ןגראתהל םידוהיה םירחוסה דמעמ ליחתמ התע

 :ינויצה ףגאהמ םירחוסה םה םירבודה ישארשכ ,הפונתבו

 לפייפ אנוח ,תודחאתהה לש ןושארה ר״ויה ,אריפש לאומש

 ,(לזבב ןושארה ינויצה סרגנוקל ריצ) אריפס .מ •ב ,רנטסייל

 ¬רו (הנושאר הגרדממ יתרבח ןקסע) שטיבורדנסכלא יניס

 קירנה ,םיובנדניל םהרבא ,(לארשיב ורטפנ םהינש) רפפ לאפ

 ,םארקנייל דרנרב ,ץיבורוה םירפא ,גרבנרטש המלש ,רקנש

 טכאנ לאויו ןרפלאה קחצי ,סקאווגינוה רעב ,גוצרה לאומש

 אקארקב םיידוהי םירחוס דועו (םויכ לארשיב םייח םהינש)

 לארשיב רטפנ ,ר״וי ןגס תובר םינש) יודנל רודיזיא ןוגכ

 ושמיש םהינש) רלמיר יצנגיאו רטכש לאומש ,(1955 תנשב

 ,ןמסופ ר״ד ,שטיבומורפ דלופואיל ,(תודחאתהל םיאישנכ םג

 לאכימו רשיילפ המלש ׳םולבנזור ףלוו ,ןמיירפ ביילו ךורב

 .(לארשיב םויה יח) ןפשנירג

 ¬צהו תודחאתהב הליעפ הדובעל וסנכנ 1930 תנש רחאל

 תבש דע תודחאתהה אישנ) ךברטואל סכמ :דעוול ופרט

 וטיגב לפנ) רלבואט יצירואמ ,(סל׳גנא־סולב םויה יח ,1939

 תובר .הלאה םירוטה בתוכו גיטכיל לאומש ר״ד ,(אקארק

 ןורבנקימ בקעי ר״ד ,ןמגולק ר׳׳ד ׳גרבנש קינאמ ולעפ

 ךיגח ׳ריכזמ דיקפתב שמיש תובר םינש .(לארשיב םויכ)

 ,ואלבלמיה ףסוי "רחשה" תיאמדקאה תיגויצה תורדתסהה

 בטימב ועייס םיסמ יניינעב .םיינמרגה םיסגלקה ידימ לפנש

 ,ד״וע ינש ,רלהאמ יצגגיא ר״דו גרברסאוו ר״ד םהיתוחוכ

 םייח תודחאתהה דעוומ .םיריכזמכ םג הנושארב ושמישש

 -בר שיא ,אישנ ןגס תובר םינש שמישש ימ :לארשיב םויכ

 ןפשנירג לאכימ ,גיטכיל לאומש ר״ד ,ןירפלה קחצי םילעפ

 זאמ ללכ ךרדב יכ ןייצל יואר .הלאה םירוטה בתוכו

 יצה ידי לע םיימואלה תודוסיה תודחאתהב ורבג 1930
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 .םיקהבומ םינויצ םינקסע לש םתופרט
 ¬גל ינויצה למויה ןותעהש הדבועל התיה הבר העפשה

 ¬וסה דמעמ לש ודצל דמע "קינגיזד יוונ". תיברעמה היציל

 היה בר המ רמול ךירצ ןיא .הפל ול היהו םידוהיה םירח
 םייחל לדביו ןוהט עשוהי ד״ד אקארק תודהי גיהנמ לש וחוכ
 ¬לנ הלא ינש .קרוי־וינב םויה יחה דרבצראווש יצנגיא ר״ד

 רחסמה תויוכז לע ינלופה םייסה תמב לעמ שפנ ףורחב ומח
 ןותעה יכרוע הלא תויוכז לע להקה תעדב וקבאנ ןכו .ידוהיה

 ,"בירעמ" ךרוע ,רזאל דוד ר״ד :לארשיב םויה םילעופה

 עדונ ןלכלכ ,רגרב .ל ר״ד ,"לארשיב םישאר" רפסה רבחמ
 ףסונ .לטנזור .מו שיט .א ר״דו הישעת,ד ילעב תודחאתהב
 האיצוה "קינניזד יוונ" ,הז םסרופמ ימוי ןותע לש ותרזעל
 ¬ש ,"יקצייפוק דנולגשפ" :הלשמ יעובש ןואטב תודחאתהה

 םידוהיה םירחוסה תויודחאתה לכ דוגיאל ןואטב םג שמיש
 אקארקב םידוהיה םירחוסה תודחאתה .תיברעמה היצילגב
 לכל ןגרואמה חוכהו דוגיאב היחה חורה ןבומכ ,דתיה
 יעובשה ןואטבה .ןילופ לש הז קלחב םידוהיה םירחוסה
 לכל תיניינעהו תיניצרה ותשיגב התואנ המר לע דמע הזה

 .הל,רתל אצי ומשו ,רחסמה תויעב

 ,םירחוסה בור תא הגצייש תאז תיללכ תודחאתהל ףסונ

 יתש ."םיריעז םירחוס״ל תדרפנ תודחאתה םג ,דתיה תמייק
 ללגב קר אב לוציפה .ףותישו קודיהב ולעפ תויודחאתהה

 .םיסמ יניינעל תויללכ תויחרזא תודעוב גוציי יכרצ

 רשא קבאמה יבלש לכ תא הז םוקמב טרפל אוה ענמנה ןמ
 איה .אקארקב ידוהיה רחסמה יניינע לע תודחאתהה הקבאנ
 ר״דו ןוהט ר״ד ,םייס,ד יריצ ינשל רמוה תועיבקב הקפיס
 םירחוסהו ללכב םידוהיה תויוכז לע םתמחלמל דרבצראווש
 ויה ןכ ומכ .השרוב ינלופה טנמלרפה תמב לעב טרפב
 ןוגכ ,תורחא תורגסמב םיצימא םימחול םיגיצנ תודחאתהל
 ¬זאה תודעוהו םידעוה לכבו ׳תיזוחמה הצעומה ,הייריעה

 ¬עת,דו־רחסמה תכשלב תוגיצנה ,דתיה דואמ הקזח .םייחר

 .תישארה םיסמה תכשלבו םיסמה תודעוב ,תיללכה היש

 ¬תה תא הישעת,דו רחסמה תכשלב וגציי רשא םירבחה הלאו

 לאומש ׳רטכש לאומש :1935 תנשב םירחוסה תודחא
 ־ואיל ,םולבנזור ףלוו •׳ןירפלה קחצי ׳יודנל רודיזיא ,אריפש
 יצירואמ ,רגנל קלאס ,ץאכ םירפא ,שטיבומיורפ דלופ
 תודחאתה םעטמ ןורחאה הז ,רציבמוד רודואיתו רלבואט

 .םיריעזה םירחוסה

 לש ,דז קבאמב דואמ תויגרט ףאו תויטמרד תועש ויה
 וקה ,םידוהיה לושינל ימשרה וקה םע היגיצנו תודחאתהה

 .היתועורזו הלשממהמ ,הובגמ החנוהש

 ןוגרא לש וחוכ תא הרהמ דע ךירעה ירצונה רחסמה
 םיפוגה תא קזיח .דגנ־תפקתהב חתפו םידוהיה םירחוסה
 לושירב הכ־דע ולעפש ,םיינלופה םירחוסה לש םיינוגראה■
 קנב" ינויצ דחאה ׳םידוהי םיקנב ינש ומק .ץינעי־רסוחבו
 ¬וסה קנב" יללכ קנבו (13 םודארטס ׳חר)״הוולמל יפותיש

 ¬סכ תודסומ ינש .(43 הקזדורג ׳תר) תודחאתהה דיל "םירח

 םירחוסה ידיב עייסל ידכ םיבר םיצמאמ ושע הלא םייפ
 ךילהת לומ ,ךלוהו רבוגה ץחלה לומ םקבאמב םידוהיה

 .תילכלכ תורערעתהו תוששורתהה

 אקארק לש היגחו היתותבש תא הרוכזנ המוה בלבו הואגב
 קר אל ,ויה םירוגס םידוהיה קסעה־יתב לכשכ ,תידוהיה
 םא יכ ,תופיפצב םידוהי םיסלכאמה םיעבורב ונכשש הלא
 הכש הלא םיגחו תותבש .םיירצונה םיעבורב םידדובה םג
 ¬והיה םיעבמה לע הבר תויגיגח םתוולשב וליטה ורמשנ הפי

 ¬שה וליצאה׳ ,הרתי ,דמשנ וסינכה ,שפנה תא וממור ,םייד

 לש אכבה קמעמ ולעה ,םייתימא חור ראשוי תינחור האר
 חכשנ לא .אכדמו ךישחמה ,ךלוהו ריפאמה םוי־םויה תוגאד
 לא .יתכלממ ימשרה החונמה םוי לארשיבכ הז היה אלש
 ,עובשל ןושאר םויב חונל ךכל ףסונ בייוח ידוהיה יכ חכשנ

 השעמל ירהש ,טעמ־אל ילכלכ ןועריג — רבד לש ושוריפ
 .עובשב הצחמו םיימוי םידוהיה תויונח ויה םירוגס

 רבמטפסב 6 םויב .היינשה םלועה תמחלמ הצרפ הנהו
 םקוהש המ לכ סרדו אקארק לע ינמרגה ףרוטה הלע 1930
 .שדוק רבד לכו לוח רבד לכ ,ךכ לכ השק קבאמבו למעב

 .המואה׳ לש הראפ ׳ןילופ תודהי הברחנ

 ,אקארק תודהי ידירש ורזח 1945 תנשב יאמו ראוני ןיב

 ץמוק .ריביס תויולגמ ,תוומה תונחממ ,םיאובחמהמ ולע
 לע תויונח תחיתפל ושגינ תודחא תורשע ,םידוהי םירחוס
 וכעד ,ישוקב ומייקתנ דוע 1950 דע .ראופמה רבעה ילת
 שדחה רטשמה לש ויטעב םא ,יפוסה לוסיחה דע ,טאל־טאל

 .לארשיל הבורב ,הריגהה׳ תובקעב םא ,ןילופב

 םלשנו םת .אקארק תודהי לש לודג םייח קרפ םלשנו םת
 .אקארקב ידוהיה רחסמה תודלות רפס



 אקארקב (הוחא)"תירב ינב" תכשל
 תאס

 םולבדלפ ןועמש ר״ד

 א
 וב רתא לכב הצופנ יכ םא — ״תירב ינב״ תורדתסה׳

 ימכ הלאכ םידממ תב .דתיה אל — בר רפסמב םידוהי ורג
 ¬פהמהו המוצעה היגולואידיאה תלעב ,תינויצה תורדתסהה

 תורדתסה — הינלופב תוחפל — וליפא .דתיה אל איה .תינכ

 ¬מאה טניו׳ג״ה לשמל ומכ הלודג תיתרבח וא תיפורטנליפ

 ינב" תורדתסה .רתיה העונצ ."יבכמ" וא "תויברת" ׳"ינקיר
 תוכשלה לכ ירבח רפסמל עגונב .הפקיה תודמב! םג "תירב

 ¬ופב ויה השעמל .םיתאמו ףלא לע הלע אל ירה ,הינלופב

 ¬של יסורה םוחתב םיתש :(תודוגא) תוכשל עשת קר הינל

 ,בובל :זא לש הירטסוא םוחתב שמח ׳(׳זדול ,השרו) רבע

 םוחתב םיתשו בובלסינטסו לשימשפ ,וקסליב ,אקארק
 הקסבלורק =) הטיהסגינאק ׳הציבוטק :זא לש הינמרג
 ,1919 תנש ירחא ודסונ ׳זדולבו השרוב תוכשלה .(הטוה

 .הנושארה םלועה תמיחלמ ינפלמ דוע ויה תומייק רתיה לכ

 ־ובק תורדתסה ןהל לעמ .דתיה — הלאה תויורדתסהה לכ

 וז לש היתולועפ םלוא ,"הלודגה הכשלה" םשב הלודג תיצ
 .דבלב הלהנמו גוצי לש יפוא ילעב םינינעל ומצמטצה

 ,"ץשונרדילוס" :םשב המושר .דתיה אקארקביש הכשלה

 ירבח לש םרפסמ ."אקארקב תירב ינב תירטינמוה הרבח"
 ־ב .םישמחו םיתאמל םיעברא ןיב ענ תודדובה תוכשלה

 ¬י¬ 70.000 ללכמ 160 םירבחה רפסמ היה ״ץשונרדילוס״

 .הרוסא .דתיה תיתד וא תינידמ הלועפ לכ .אקארקב םידוה

 ¬ועפ םושב ופתתשה אל תוכשלה .השעמל םגו קוחה יפ לע

 תופיסא םוש וכרע אל ׳ץוח יפלכ ועיפוה אל ןה ,תינידמ הל
 ¬בו תונותעב תוזרכה וא תועדוה םויש ואיצוה אל ,תויבמופ

 .תמוסרפו םוסרפ לכמ וענמנ ללכ

 לש התלועפ הדשו התוליעפ תועמשמ ויה לכה ףא לע

 עיגמ ןכ־לעו המוצע תובישח ילעב אקארקב "ץשונרדילוס"
 .הז ונרפסב יואר םוקמ וז הרבחל הל

 ב

 ¬פהב תזכרתמ "ץשונרדילויס" לש התוליעפ .דתיה םצעב

 :ויתונורקעו םזינמוהה תודוסי לש םתמשגהו םחופיט ,םתצ

 תידדה הנבה חופיט ,תושונאה לש התוחתפתהב הנומאה׳

 לעמ תאז לכ ,תוירבה לש םתבהאו םדובכ לע הרימושו
 םיישיאה םילדבההו ,םיינידמה תועדה יקוליח לכ תורמלו

 אל ןהו וגשוה אל ולא תורטמש ,רורבו יאדו .םיידמעמ,דו
 הירבחו הרבחה םלוא ,זוחא האמב ,תומלשב םלועל וגשוי
 ¬ינו םיבוט תוריפ אשנ רבדהו ולא תואמסיסל וברקתה

 ¬ל םתוכייש .םירבחה תווחאל הפיאשה העבג ןאכמ .םירכ

 ,תוניגהה ,רסומה תונורקע לע רומשל םתוא הבייח הכשל

 םיפירח םייוטבמ תוענמהה ,תונרתווהו תונחלסה ,רשויה
 הלכלכה ,עוצקמה ייחב תידדהה הרזעה ,םיחוכיווה תעשב

 הנבה־יא לכ .םיישיאהו םייטרפה םוי־םוי ייחב םגו רחסמהו
 וא עוצקמ ינינע עקר לע ווהתנ וליפאו תקולחמו הבירמ לכו

 ־שמ ינפל ןתוא איבהל היה םירבחה לש םתבוחמ — רחסמ
 טפשמ .הרשפה ךרדב ולסוחו ורדוס אל םא ,םולש־טפ
 הווחמ היה אוהו הכשלה ירבח השולשמ בכרומ .דיה הז םולש

 ¬רו תוחכוה לש ךבס ילב ,תצרמנו הרצק ךרדב ותעד תא

 ,תויפסכ תועיבתב :ןינע״ד תא לסחל שי דציכ ,הז לע תויא

 קפסל ידכ ,דגנכש דצל םלשל דחא דצ לע םוכס הזיאו םא

 ,היוצרו היואר יתלב תוגהנתהו דובכ יגינעבו ויתועיבת תא

 הקדצ תרטמ הזיאלו םא ,החילס שקבל בייח דצ הזיאו םא
 .רכו םנק םלשל שי

 תבייחמ .רתיה אל םולשה טפשמ לש וז העד־תווח

 יולמ תאו םהיתועיבת תא עובתל ושרוה םהו םידדצה תא
 ¬ש ,הרק אל "ץשונרדילוס״ב םלוא ,תיטפשמ ךרדב ןקופס

 ותעד תווחל ומצע לגסי אלו םיאתי אל םירבחה ןמ והשימ
 ¬וסא תויטילופ תוקולחמ .ומצע תארוהו םולשה טפשמ לש

 הללכש ,הכשלל תודוה יכ ,ןייצל שי ךא ,הכשלב ויה תור
 ¬יקה לאמשה ןמ ץוח) םייטילופה םיגיהנמה לכ תא טעמכ

 ¬ופה תוקולחמהו תובירמה ויה ,הב הררשש חורלו (ינוצ

 תונידע ךא ןכותב תוצרמנ הכשלה ילתכל ץוחמ תויטיל
 לכ לש ןהיזורכב■ ,תונותעב ,תויבמופ תופיסאב .ןלוהנ ןפואב!
 ,ביריה לע תוישיא תופקתה םלועמ טעמכ ויה אל תוגלפמה

 וב ומחלנש ,הדבועה ףא לע דובכב םעפ־אל וסחיתה וילאש

 לש הלודגה התוכז הצוענ .דתיה תאזב .םיינויער םימעטמ
 ןיב תויבבלו ידדה דובכ ,הווחא ."ץשונ׳רדילוס" :הכשלה
 ולכי ידמל תובורק םימעפלש ,ךכ לכ םיקזח ויה םיחאה
 תובירמב דוחיב רבדה היה ךכ .היגוגמדל לובגו ץק םישל
 םימעפל) תוללובתהה ןיבו תינויצה העונתה ןיבש תקולחמו

 .([׳ופו דנוב לש] "המודא,ת תוללובתהה םג

 לאכ "ץשונרדילוס" לא יתסינכל עגונב םיישיאה יתוקפס
 תינויצה תורדתסהה ר״וי יתייהש העשב "תוללובתהה־ןק"

 ,יתחכונו יתעבקשכ ׳לילכ ורזפתנו ולטבתנ אקארק זוחמב

 ¬יה לש הגיהנמ ,ץרענה ונרומ :וכייתשה ״ץשונרדילוס״לש

 ר״ד ףיטמהו ברה ׳דמולמהו ףוסוליפה ,גולואידיאה ,תודה
 ר״ד ןיד־ךרוע :אקארקב תונויצה יצולח ינסר ןהאט עשוהי

 ¬חכ יתלבקתנ .רנטסיל לביפ אנח רחוסהו ,גיטפהדו לאומש

 וא 1915 תנשב) הנושארה םלועה תמחלמ תפוקתב רב

 לאש םשכ יכ ,יתחכונו הז יתרסח דסומ ילע בבחתנ .(1916
 ־עה י״ע קר רודחלו תשגל היה רשפא םיידוהיה םינומהה
 "ץשונרדילוס״ה תמב .דתיה ךכ ׳תולודגה תופיסאהו תוגות
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 ¬ניאה לא תונפל היה רשפא ונממש ,רתויב םיאתמה םוקמה
 תונויערה םע התוא עדוולו שיגפהל ידכ ,תידוהיה היצנגילט
 יל העדוג "ץשונודילוס״ב .תודהיה תיהת לש םישדחה
 עברא ,שאר־תונגס לש םינש עברא :הריהזמ "הריירק"
 ולא יל ורשפא ינחור ,דרומו ךירדמכ םיתנש ,תואישנ■ םינש
 .תודהיה תיחת ןעמלו רובצה תבוטל םיבר םידועיו םידיקפת

 ג
 ודהד״דשבל — הנושארה םלועה תמחלמ רמג םע דימ
 תימצעה הרדגהה• תוכז לע תופי תואמסיס רתאו רתא לכב
 הדשב הכשלה לש התוליעפ םג היחתל הבש — םימעה לש
 וישכע התכזש ,תינויצה היגולואידיאהו תידוהיה תוברתה
 רופלב תרהצה) ימואלניב ןוג תלעב היולג־תיטפשמ הרכהל
 הרדח ,(1920 תנשב ומר־ןס הזוח ,1917 רבמבונב םינשמ
 ¬ויצה יגיצנ .הכשלה ירבח לש םהיתובלו םהיתוחורל הכלמו
 ¬בח תורושל■ וסנכנ תידוהיה תוירובצב רתויב םיטלובה תונ

 םיסל ריצ כ״חא) דראבצראווש (ץאנגיא) קחצי ר״ד :ונתר
 היצילג ברעמב תינויצה תורדתסהה אישנ ,ד״וע ,(ינלופה
 הצובק) םייללכה םינויצה לש ימלועה דוגאה ר״וי ,היזלשו
 ,תימלועה תינויצה תורדתסהה לש לעופה דעוה ר״וי ןגס ,(ב
 ר״ד ,,ופו רבחמו רפוס ,דסחב ןרבדו םאונ ,םינותע ךרוע
 ר״ד ׳רדבטסול .ל ר״ד ,ןמרמיצ הדוהי ר״ד ,הוולוב דוד
 ,דראבצראווש ףלודא ר״ד ,רנסכו היבוט סדנהמה "רטפא
 ,ךירפמוג .א ר״ד ,סלניפ אבא להנמה ,ידוהיה ח״היב להנמ
 ר״ויו "ץשונרדילוס" לש ןורחא ר״וי ןגס) ךברטואל םכמ
 :וגציי תירבעהו תידוהיה תוברתה תא .םירחא םיברו (ל״קק
 ר״ד הזה רפסה תיב ירומ ,ררש ירבעה רפסה תיב להנמ
 ¬ה ידוהיה סרגנוקב תוברתה דרשמ להנמ התע) גרבטלג
 דחא — ,רבחמו ררושמ ןרוהדלפ ר״ד ,(קרוי־וינב ימלוע
 ,ץיבולשיפ ןואיל ר״ד רתויב םיקיתוה "ץשונרדילוס" ירבחמ
 ינילקרט םאונ ׳תודהיה עדמבו הירוטסיהב םוצע יקב ד״וע
 ונב) סקלמש .מ ר״ד ברה םגו ,ויריכמ לכ לע ביבחו בוהא
 ¬ילטניאה יגיצנ .(לשימשפב סקלמש הילדג ברה לש
 רתויב םיקהבומו םיגלפומ הרבח ינקסעי תידוהיה היצנג
 הכשלה אישנ) רדא ןואיל ר״ד ."ץשונרדילוס״ב וזכרתה
 ר״ד ,(תידוהיה תונכוסה לש יגויצ־אלה קלחה רבחו הלודגה
 ,רדא ר״ד לש ותריטפ ירחא הלודגה הכשלה אישנ ,רלטריל
 ,םיבר םיידוהי תודסומ להנמו להקה שאר ,ואדנל לאפר ר״ד
 קירעו ,דניקסיז דוד ר״ד ,תידוהיה תונכוסה רבח אוה םג
 הדשב ותוליעפב עודיה ,ןייטשרבליז קירעו ר״ד ,ןמפואק
 סימסרופמה ןידה יכרועמ דחא ,ואדנל פיליפ ר״ד ,תונמאה
 הישעתה גיצנ ,ירובצ ןקסעו ןבדנ ,ואדנל רודיזיא ,רתויב
 דלותרב ,ידנל .ל ר״ד ,םיבורמ םיבושח תודסומב רחסמהו
 ,דבכנ רחוס ,רנייטש דליונרא ,(בושח הישעת לעב) גרבסניו
 טפוש ,קיפנש ׳ץיבומורפ ,ףיירג ,םלבא ר״ד םיקנב ילהנמ
 ־בוקשומ יטגצניו ,גרבניטש ר״ד ןיד ךרוע ,רבוא ףסוי ר״ד

 םיברו יקסבורוק רותרא ,רמורפ ת ,ןירגנייו סדנהמ ,יקס
 תזופשמ תא דחוימב ריכזהל יואר הכשלה ירבח ןיבמ .םירחא

 ¬והי םידליל דחוימ■ יאופר דסומ ודסי הלא םינבדנ .לקנרפ
 (הקסניבקס ׳חרב)דחוימ ןינבב םיקה לקנרפ קירעו םנבו םיד
 ןיא■ ."תוידוהי תורענל הדובע זכרמ" יעוצקמ רפס תיב
 ואצי הלאכ םיבידנו םירוסמ םירבח לש הזכ בכרהבש המית
 תונרק ינינעב ןה ,תוניחבה לכמ ןיטינומ "ץשונרדילוס״ל הל
 ,דל העדונו ,הקוסעתו הדובע ןהו רוביצה תבוטל תודחוימ

 .ריעב תודהיה יגוח לכ ןיב הלודג תובישח

 ד
 עשוהי ר״ד .תואצרהה ויה הכשלה תדובע לש דבוכמ קלח
 ־צראווש קחצי ר״ד ,ןבלב .מ ׳פורפ ,רוש ר״ד ׳פורפ ,ןהאט
 ר״ד ,בולפדלס .ש ר״ד ,הוולוב ר״ד ,ץיבולשיפ ר״ד ,דראב
 ימלואב תואצרה• הנש הנש םיעימשמ. ויה ןייטשרבליז .ה
 ירומ .םיילאוטקאו םייתוברת ,םיירוטסיה םיאשונ לע הכשלה
 ,ןרוהדלפ ר״דו גרבטלב ר״ד תיאקארקה תירבעה היסנמגה
 .היתורצואו תירבעה תורפסה יסכנ לע ונתוא םידימעמ ויה
 ולרט הירא־רוג ר״ד ילאמשה ףגאהמ עודיה ינויצה ןקסעה
 ,(דוסיה ןרקב הלומעתה תקלחמ להנמ ,םילשוריב וישכע)
 ¬וגמ היה ,ןוילע דסחב הצרמו םאונ ,הכשלה רבח היה אלש
 ויח הב ,היסור תודהי לש הדהו היתודלות תא ונינפל לל

 .םידוהי ינוילימ העברא זא

 ¬ב הכימת םג ,דתיה הכשלה לש הידיקפתו היתודועתמ
 ־איה הטיסרבנואה ידימלתמ רכינ זוחאש ןויכ .תונמאבו עדמ
 הכשלה םדעב המלש ירה ,םיינע ינבמ היה אקאדקב תינולג
 ־אל הימדקאה לש םיטנדוטסל .םהידומל תואצוהמ בר קלח
 תוכורעת רודס י״ע רוזעל הכשלה הלדתשה תופי תויונמ
 הכשלה ,דתיה םיננוחמ םירייצ .ןתשיכר י״עו םהיתוריצי

 .הנובשח לע תומלתשה םשל סיראפל תחלוש

 ןיב הירבחו הכשלל תעדונ הבר הבהא התיה ולא תוביסמ
 הכשלב הארש ,יאמדקאהו יאטיסרבינואה רעונה יגוח לכ

 .הצעויו הנורטפ תא

 םירייצ תוכורעת הימלואב תכרוע הכשלה ,דתיה הזמ ץוח
 ןמיונ םהרבא ,(הניומ) ןמפואק ןוגב ,םימסרופמ םיידוהי
 םסרופמה םיפדמהו ןזחה ,רשיפ ףסוי ׳ר לש ונתח) אקארקמ
 םסרופמ׳ רייצ ,זדולמ קיש דותראו (קסניפ דילי ׳אקארקב
 ¬הל םיאלפנהו םיירוקמה■ וירוטע ,תוירוטאינימ תונומת לש
 תבהלנ תולעפתה וררוע ׳וכו רתסא תילגמל ,חספ לש הדג

 .תונמאה םלוע לכב

 סייגל היה ךירצשכ הכשלה התנענ תויטילופ־יאה תורמל
 ומואנ■ ירחא יתינפשכ .לארשי ץרא תבוטל םילודג םיעצמא
 םותחל הרבחה אישנכ ונירבח לכ לא הפי ביל לש בהלנה
 יתאירקל םיחכונה לכ ונענ ,דוסיה ןרק תבוטל תורהצה לעי
 ¬הו תוכזה םג יל התיה .תומיאתמ תויובייחתה לע ומתחו
 ונילא ואובל קילאיב .נ .ח וניררושמ לודג תא ךרבל דובכ
 הטיסרבינואה תבוטל ועסמב אקארקב ותעפוה תונמדזהב

 .םילשוריב תירבעה
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 זז
 :ץיצל שי "ץשונרדילוס" לש תולודגה תולועפה ןיב

 ׳סורפ תאמ אקארקב תוידוהי תוקיתעב ךירדמ תאצוה (א
 .ןגלב ריאמ,

 .ריעב לודג האירק םלואו הלודג הירפס דוסי (ב
 .םיידוהי םיטנדוטסל "ימדקא תיב" תמקה (ג*ו

 ותלועפלו ותמזיל תודוה ומק םינושארה םירבדה ינש
 קירנה ר״ד וגתכשלב ץרחאה אישנה לש הרוסמהו תכרובמה

 .ןייטשרבליז
 םה םינינעמו םיבר" :ונתבשל תבתוכ "ךירדמ״ל אובמב
 ¬מב המיקהו הרצי תיאקארקה תודהיהש ,תובצמהו םידעלגה

 ־געתהו יואר חופט רדעה ינפמ .היתודלותו היתורוק תצור
 ונילע ונלטה ןכ לע .הילכו ןדבאל םה םייופצ תמאתמ תוני
 ¬קהכ ...תוידוהי ןורכז ינבאב דימתמה לופיטה דיקפת תא

 י״ע ןכוהו דבועש ,הז ךירדמ תאצוה שמשת וז הלועפל המד
 ־מא םירוטיע ."ןבלב .מ ׳םורפה הז עוצקמב לודגה החמומה
 לש םתונבדנו םתורסמתהל תודוה רפסל וסנכוה םייתוג
 ידימלת "ץראה תעידי יבבוח לש םידוהי םיאמדקא יגוח"
 ־ויטור 24 ,תונומת 13 ךירדמב .תינולגאיה הטיסרבינואה
 י״ע לבקתנו 1935 תנשב עיפוה אוה .תוינכת יתשו תורודרג

 .הבר הדהאב םיחמומ יגוה ידי לעו תונוטלשה

 םשומשו םתורשל הלודג הירפס התיה "ץשונרדילוס״ל
 הירפס .תללכתשמו תבחרתמ התיה הנש הנש .הירבח לש
 תנשב דוע המקש ,"ארזע" הרבחה הדסי תירובצ תיתודהי
 ,ןהאט עשוהי ר״ד ברה םשארבו םינקסע תצובק י״ע 1899
 ¬רה להקל תיבמופ הירפס םיקהל ,דתיה תירקיעה התדועתו
 ןאצ יסכנ םה םהש ,היעדמו תודהיה תורצואמ הנהייש ,בה
 ץורפ םע וז הירפס החנזוה בלה ןובאדל םלוא .הלש לזרב
 ¬שבו םיירמח םיעצמא רסוח ינפמו הנושארה םלועה תמחלמ
 יאלמה תא םילשהלו הרישעהל ולדח המ,האמה רחאלש תונ
 ¬רבליז ר״ד לש ותוליעפו ותמזיל תודוה הנהו .יוארכ הלש

 לש התירפס םע ,"ארזע" תירפס תא ונתבשל הגזימ ןייטש
 ¬בו הנתמב ולבקתנש ,תונטק תוירפס תרושו "ץשונרדילוס"
 ,תחא הלודג תירובצ הירפסל ׳הכשלה תונרקמ ושכרנ ןקלח

 וזכרתה הלא תודסומ ינש .יקנע האירק םלוא הדי לעו
 .האנו שדח ןועמב

 ידוהי יאמדקא תיב" הכשלה המיקה 1926—1925 תונשב
 ."אקארקב תידוהיה תיאמדקאה הרבחה ,"דקומה" ליבשב
 תמקה ןויער .הכשלה לש רתויב ללוהמה הלעפמ הז היה
 ־ןגס ,דלטר גיודול ר״ד ידי לע עצוהו; עבוהש ,הזה תיבה
 ינפבו םידחא םיחא לש םתוחכונב הלודגה הכשלה אישנ
 חאה י״ע תומימחו תובהלתהב ךמתנ ,םולבדלפ ר״ד אישנה
 ¬גמו סויג י״ע ומישגהל ושגנ תרחמל שממו יקסבוקשומ .ו
 םיחוכיו לש תבחסמ ענמהל ידכ .םייפסכ םיעצמא לש תיב
 ¬ילש הטלחה עונמל ידכו םירבחה תאילמבו דעוב םינוידו
 םייטסימיספ םיקומנ וא םיעצמא רדעה ינפמ) תירשפא תיל
 ןיקת לולסמ יספ לע ןיגעה תא וחלש (םירחא תורוחש יאור
 "היושע אדבוע" ינפב םירבחה תא ודימעהש רחאל קר רידסו

 ¬בוע ינפבו שרגמה תינק םשל םינמוזמו םינכומ םיפסכ לש
 רוסאו ןיא .3 הקסימשפ ׳חרב שכרנש שרגמ :הינש הד
 קיקזהש המ ,ינלופה עבטמה תוחיפ תפוקת וז התיהש ,חוכשל
 יקנעה ןינבה תינכת תא .הינבה בצק לש המיאתמ השחה
 לבקל תנמ־לע אלש חצנ הינבה לעו קמדושא סדנהמה עצב
 ¬קטיכראה תא םג ןנכתש ,רנסכו היבוט חאו סדנהמה םרפ
 םירזבאהו ןונגנמה לכב דיוצמ .ןינבה םינפ לש הרוט
 ןינבב .םיטנדוטס 140־כ ןוכיש ידכ וב ויה — םישידחה
 ,תולמעתה םלוא ,הירפס ,ראופמ יזכרמ םלוא םג אצמנ

 ןינבה תריסמש ,אוה ינייפא .בחרנ לכוא דדחו חבטמ
 ילב המייקתה (וקסנוא) "דקומ" הרבחה ידיל ודויצ לע

 .תושעור תוגיגח ילבו םוסרפ
 ו

 הרעה ןתלועפ וב רכזת אל םא ,אלמ היה אל הזה ח״ודה
 — םידבכנ םידממ תלעבו תבחרנ םג תופוכת — הליעיהו

 תכירעב ופתתשה קר אל תויחאה .וניחא ישנ ,וניתויחא לש
 םהל ןשידקהב ,םילעפמהו תויתרבחה תופיסאה ,םיפשנה לכ
 הכימתה תלועפב קלח וחקל םג אלא ,הדיקשו העיגי בר
 דעו ידי לע התשענש הלועפ ,"םידרוי" לש תוחפשמל עויסו
 ־ליז הרלק ׳בגה לש התושארב הז םשל תויחאה לש דחוימ
 ,ןמיונ ,רכיילש :תויחאה לש ןתרזעבו אישנה תיער ץיטשרב
 רודיזיא תיער) ואדנל ,לש ,רקנש ,(יפרוח עויס) םולבדלפ
 חבשל היוארה וז הלועפ .(תילכלכה הקלחמה שארב ,ואדנל
 םיכייש ויהש ,םישנאה יפלכ הרומג תוידוסב הלהנתה דחוימ
 ,תונלבס ויה תושורד וז הלועפל .ולא "םידרוי" תוחפשמל

 .הבר הדובעו העיגי
 ז

 ¬וה■ יאדו ,הלוכ הינלופב תוימשיטנאה ילג ורבג םייתניב
 הצצפ הקרזנ 1937 תנשב .תחצנמה תירלטיהה העונתל תוד
 ¬אב םיעגפנ ויה אל ונרשאל ."ץשונרדילוס" לש הנועמ לע

 םקוה התע ךאש ןועמה םלוא ,(םירהצ תעש וז .דתיה) םד
 ריהמ בצקב ושמחו וצופשל דימ וגשגנ .םישק םיקזנ קזינ
 וז הפיסא .הרידס הבישי המייקתה םייעובש רובעכו
 התאר אל הומכש ,דאמ םיבר םירבח תופתתשהל התכז
 תנשמ קוח השע הצצפה לש הזמ קזה םשור .הדועמ ונתבשל
 םוש היה אלש ןויכ ."םישפח םינוב תוכשל" לוטב לע 1938
 ¬סה" ןיבו "תירב יגב" תוכשל ןיב ףתושמ ןינע אלו רשק
 הז קוחש ,הרעשהה■ תחוור ׳דתיה "םישפחה םינובה תורדת
 ¬מה יפלכ יקנ היה וננופצמ .ונב עגופ וניאו ונל עגונ וניא

 .וניתולועפ תא ונכשמה ןכ לע ,תינלופה המואהו הניד
 החלשנ ונתורדתסה תא לטבמה בתכ ונלבקש ,עגרב קר
 ־צראווש ר״ד חאה דמע השארב — ןוירטסינימה לא תחלשמ
 ־תמו עגונ ל״נה קוחה ןיאש ,תונעמו תונעט םשל — דראב
 ונחתפ ,ירפ■ האשנ אל וז ונתוברעתהשכו ונתורדתסהל םחי

 .םימיאתמ םייטפשמ םידעצב
 .דמשהה תמחלמ ידי לע המח תוירזכאב ןתינ ןידה קספ

 ןואדב חנ ר״ד תינלופמ םגרת



 אקארקב תידוהיה תוטילקרפה
 תאמ

 לכינפ דנומגיז רי״ד

 חלטילקרפל יללכה יקוחה סיסבה .א

 האמה עצמאב הירטסוא ידוהי וגישהש תויוכזה ןויוש םע
 ¬רוע רמסמ טרפב אקארקבו ללכב היצילגב דליהו לדג ט״יה

 ןיד יכרוע 3 קר היצילגב ויה 1848 ינפל .םיידוהיה ןידה יכ
 1897 תנשב <(30.9%) 107 רבכ ויה 1887 תנשב ,םיידוהי

 חטשב ויה 1937 תנשב •58% — 1910 תנשבו 48% —
 500 םהיניבו ןיד־יכרוע 1291 אקארקב ןיד־יברוע תצעומ!

 .(4/1937 ,ךיד־יברוע לוק״ ׳ר) םירצונ (40% ךרעב)

 הירטסואב םפקתב ויה ןיד יכרועל םיעגונה םיקוח הזיא
 קוחה :םיקוח 3 ועבקנ תרבודמה הפוקתה ךשמב ? ןילופבו
 בייח ׳ילרביל יפוא לעב ,1867 תנשמ ירטסואה ןושארה
 ¬ב .7.10.1932 דע ינלופה קוחה דע (אקארקב םגו) היצילגב

 ¬ימב, םינווכמה םיפיעס לכי ויה אל 1!93!2 תנשמ ינלופה קוח

 ־הל הצורהמ שרד הז קוח .םידוהיה דגנ ןיפיקעב וא ןירש
 .וב םיטרופמה םיאנתה יולימ קר ןידה־יכרוע תמישרב■ םשר

 םושיר תא רוגסל (14 ׳ס) תוכזה םיטפשמה רשל התייה םנמא
 ¬הש ןמזה ליכ ךשמב םלוא ,םימ!יוםמ תוימוקמב ןידה יכרוע

 .וז ותוכזב רשה שמתשה אל (1938 דעי) ופקתב היה קוח
 םילודג םיישק ושע תיאסרגנוקה ןילופב ד״הוע תוצעומ קר
 — בור יפ לע !םשל רובעל וצרש היצילגמ ןידה־יכרועל

 .םידוהיל

 ידמ יטרקומדו ילרביל היה 1932 תנשמ קוחהש תויב
 ¬סמ תא םצמצלו ותונשל ולדתשה םה ׳םידוהי־יטנאה יניעב

 תגהנה :ןוגכ ,םינוש םיעצמאב תוטילקרפב■ םידוהיה רפ
 םיריעצ םידוהימ■ לולשל ידכ ׳טפשמ תיבב הבוח תוחמתה
 תוחמתהה לכב ךרוצ היה אל קוחה יפל .הז עוצקמל סנכהל

 ¬והי ןיד יכרוע .ןיד־יכרוע לצא קרוי ךא אלא טפשמה תיבב

 ,םהל םיקוקז ויה אל םא םג ןוצרב םיחמתמ ולביק םיד

 םוקמל תוכזל ידוהיל םייוכיס ול ןיאש היה רורב ןה ךא
 לש תותלדה ורגסנ 1938 תגשמ לחה .ינלופ ןיד ךרוע לצא
 הוקת לכ התיה אל יכ ,םיריעצה םידוהיה ינפב תוטילקרפה
 טפשמה תיב ירהש ,טפשמה תיבב תוחמתהל ולבקתי םהש
 ¬מה תנווכ תא עדי םיחמתמה תא לפקמ היהי דבלב אוהש

 תנשמ קוחה .םידוהיה ןידה יכרוע רפסמ תא ליבגהל קקוח
 ,לשמל ,םידוהי דגנ םינווכמה םירחא םיפיעס םג ליכה• 1938

 .רכו םתריחב אלו םיימשרה ןידה יכרוע תודסומ ירבח יונימ

 ירמגל■ טעמכ זאמ םידוהיה ופתתשה אל הזמ האצותכ
 .הלא תודסומב

 ןיד יתבב ׳ןוירטונה קוחב תולבגהה תא ךכל ףיסונ םאו
 יוביר דגנ המגמהש ןיבנ ,המודכו םיילהנמ םינוידב ,הדובע
 םג םא יכ ,םרפסמ תא הליבגה קר אל םידוהי ןיד יכרוע
 ¬ודג הישעת ילעפמו םייתלשממ םידרשמ .םתסנרפל הדרי

 ןיא ןכ לע .םידוהי ינפב ויה םימוסח םירצונ ידיבש םיל
 ¬חנ םיידוהי ןיד יברוע ידרשמ לש 10%־מ רתוי אלש אלפ

 .דואמ ויה םיקוחד םרתיו דובכב םיסנרפמכ ובש

 אקארקב תידוהיה תוטילקרפה לש םייניפאה םיוקה .ב

 ־פחה תועוצקמב .דאמ הקזח תוללובתהה החדו אקארקב
 העיפשה הז בצמ לע .טרפב■ ןידה־יכרוע■ ברקבו ׳ללכב םייש
 םיטפשמל הטלוקפה• .תינוליגאיה הטיסרבינואה הבר הדמב
 ודירפה אל םיריוסיפורפהו ההובג תיתוברת המר לע הדמע
 םינטפשמה דחא ,יקסבאלסורו ׳פורפ .ינלופ ןיבו ידוהי ןיב
 ירחסמה ,יחרזאה■ טפשמב ,ימורה טפשמב החמומה ׳םילודגה
 ¬והיהש ףקות לכב הנושארה םלועה תמחלמ יגפל שרד רכו

 ¬תהב וליפא םייאו טנצודל הנמתי לאפר• גאלשנבנואט יד

 גאלשנבנואט לפיק ,ןכאו .לבקתת אל ותעיבת■ םאב תורטפ
 ילודגמ דחא היהו יונימה תא —רצנתה םייתניבש —
 .טרפב ימורה טפשמבו ללכב קיתעה טפשמב םידמולמה

 טפשמל החמומה ,יקסוירפאי ׳פורפ הצרה וז הטיסרבינואב
 םידוהי ודבע ולצא ;יררגא ,יחרזא ,ינויצוטיטסנוק ,ילהנמ
 תא .םהל רזעו תיעדמ הדובע דובעל םדדוע אוהו׳ םיבר
 גייוצ ר״דל רזעש יקסבונ׳זי׳זק ׳פורפ הצרה הלכלכה תרות
 (םילשוריב הטיסרבינואב 1966 דע 1954־מ הצרמ היה)

 .אקארקב הטיסרבינואב ׳סורפ ךכ רחאו טנצודכ תונמתהל

 הטיסרבינואב ודמלש םיידוהי ןיד־יכרועש ,אלפ ןיא ןכל
 קר ,וללובתה םהמ םיברו תינלופה תוברתהמ ועפשוה תאז
 ,תוימשיטנאה תרבגה םע ,הנושארה םלועה תמחלמ ירחא

 ־ב םיידוהיה ןידה־יכרוע ןיב תימואלה הרכהה הקזחתה
 .אקארק

 ¬והיה ןידה־יכרוע ןיבמ םידיחי קר ,תוללובתהה תורמל

 .םתד תא ורימה םייד
 ¬תה םהו םיבר םיינלופ תוחוקל ויה םיידוהי ןיד־יכרועל

 וליפא םהיניבו תינלופה הלוצאה םג .ןומאב םהילא וסחיי
 .אקארקב ידוהי ד״וע תוחוקל ויה תינלופה הלשממה ישאר

 ¬וצמ התיה םיידוהיה ןידה־יכרוע יפלכ םיטפושה תוגהנתה

 טילקרפה לש ותודהי םהילע העיפשה אל ןידל םתבשבו תני
 םג ורפתשה הטיסרבינואה לש הריואהו חורה .ןידה תוויעל

 .טפשמה■ יתבב

 אקאדיקב ןיד יכרוע לש םיימשר תודסומב םיידוהי ד״וע תדובע .ג

 דוגיא לש םיימשרה■ תודסומה בשומ םוקמ .דתיה אקאדק
 ריעה דע הברעמ ערתשה הזה לילגה .לילגב ןידה יכרוע
 ינפל .(ןאס רהנה לע) באלסוראי ריעל דע החרזמו הלאיב
 ,ןיד יכרוע 1500 ךרעב ןאכ ויה הינשה םלועה תמיחלמ

 .םידוהי 60%־כ םהמ
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 ־יכרוע תצעומ בשומ אקארק ,דתיה 1867 תנשמ קוחה יפל
 טפשמה תיב בשומו הנורחאהו הנושארה האכרעב ןידה
 1932 תנשמ .(הנורחאו הנושאר היצנטסניאכ םג) יתעמשמה
 תיבו הנוילעה ןידה יכרוע תצעומ השרו הריבה ריעב התיה

 .םירוערעב הקיספ םשל הינשה האכרעכ ןוילעה טפשמה
 ,טלחומ בור אקארקב היה םיידוהיה ןידה־יכרועלש תורמל

 תא תופכל אל ולדתשהו ירפסמה םנורתי תא ולצינ אל םה
 הצעומה התנמ 1932 תנשמ קוחה יפל .םינלופה• לע םנוצר
 היה ר״וי םלוא ,םינלופ 9־ו םידוהי 10 םהיניבו םירבח 19
 הצעומה ירבח לכ ועיבצה םיינורקע םיגינעב .ינלופ ד״וע
 ¬וימואל יפל אלו םמלוע תפקשהל םאתהב םהיניע תואר יפל

 ¬רב הרזחב, םושירל עגונב הצעומה םנכ תא ינא רכוז .םת
 ר״ד םיילאמשה םירבאה לש גיהנמה תא ןידה־יכרוע תמיש
 ¬שמה י״ע — םירחא םיילאמש םיגיהנמכ — עשרוהש קטופ

 הנינח המ ןמז ירחא לבקו 1930 תנשב יקסדוסליפ לש רט
 אל קטופ ר״דש ץחל היה הצעומה לע .הנידמה אישנ י״ע
 הרקמבש וליפא ומייא םיהובג םיגוחו ד״וע רותב םשריי
 הצעומה הטילחה תאז תורמל .הצעומה קרופת — םושיר
 ומכ ,םושירה דעב ועיבצה םינלופהמ םידחא .םושיר דעב

 .םושירה דגנ םידחא םידוהי ועיבצה ןכ
 תחא לעו הצעומה רבח תויהל בשחנ לודג דובכלש ןבומ
 ויה םיבר םידוהיו םצמוצמ היה■ םידוהיה רפסמש המכו המכ
 רבחכ רחבהל לק היה אל .הז דיקפתל םימיאתמו םירשכומ

 ¬גלפמ טבמ תדוקנ םימעפל העירכה 1932 ירחא .הצעומה
 ובשחתה אל ןיד־יכרועש םירידת םירקמ ויה םלוא ,תית
 .םייתגלפמ יתלב ורחבו ותוישיאב אלא דמעומה תויתגלפמב
 ¬וח דעב המחל איה קוחב ועבקנש הצעומה ידיקפתמ ץוח

 םדוק ךיישש קלחל היצילגמ ד״וע לש ובשומ תרבעה שפ
 ¬גב רשאמ ןטק ןידה־יכרוע רפסמ היה םשש ןויכ היסורל

 ודגנתה ןילופ־סרגנוק תוזוחממ ןידה־יכרוע לבא .היציל
 .אקארקב הצעומה החצינ ךשוממו ףירח קבאמ רחאל .ךכל
 הדמב העיפשה םינלופו םידוהי ןיב תידדהה הנבהה לע
 רמארט ר״ד ידוהיה ,הנש 15 ךשמב הצעומה ר ״וי הבר
 םגו םינלופה םג — םלוכ .תפומל יפוא לעב םדא ,(׳גרו׳ג)
 וסחיתה — תיתגלפמ תוכייתשהב בשחתהל ילב םידוהיה
 ףתתשה׳ ,לודג דמולמ היה אוה .הבר הצרעהבו הרקוהב וילא
 םיקוח תועצה הדבעש תינלופה תיתקוחתה הצעומה רבחכ
 םסרפ רמארט ר״ד •תבשק ןזואב דימת עמשנ ולוקו תובר
 לגר תטישפ קוח לע ,יחרזאה ןוידה לע םירמאמו םירפס
 ¬בגתה םעו הצעומה ר״וי ידוהי היה אל וירחא .םיירטסוא

 אוצמל לק היה אל ןידה־יכרוע ברקב תוימשיטנאה תור
 היה אל םג אוהה ןמזב .ר״וי תויהל דחפי אלו הצריש ינלופ

 ,הצעומה ירבח תויהל וצריש םימיאתמ םינלופ אוצמל לק
 ¬ש — םיטסילאיצוס אקוד ואל — בל־יצימא ואצמנ ס״וס

 םיימשיטנא יפב הארקנש — הצעומה ר״ויכ שמשל ומיכסה
 וירחאו ןיטסואפ יקסבובוקעי ר״ד ויה םהו — ״תידוהי״

 .ףסוי יקסלאירבג ר״ד
 תמחלמ ינפל הנש 30 דע 20) תונורחאה םינשה ךשמב

 :הצעומה ירבח םיאבה םידוהיה ויה (הינשה םלועה
 ¬והיה הליהקה רבח — ןתנ רד נ ל דבוא ר״ ד .1
 1 ״ןידה יכרוע לוק״ תעה בתכ ךרוע ,םיללובתמה םעטמ תיד

 ¬טמ ישאר עבות — המלש רדנלרבוא ר ״ד .2
 ;הצעומה םע

 ־יבתכב ףתתשה — רדנסכלא ןרטסוא ר״ד .3
 ;םיצאנה ידיב גרהנ ,םייטפשמ תע

 םורדב םויכ ׳ינויצ — ןועמש ןמסטוג ר״ד .4
 ;הקירמא

 ,הצעומה ר״וי ןגס — ף ל ו ד א ך י ר פ מ ו ג ר " ד .5
 ¬קאה תיבה תמקהב רזע .םיטנזורוגירה דוגא ידסיממ דחא

 ;1944 תנשב היסורב תמ .תילאיצוס הדובעב קסע ׳יאמד

 םינש היה — לאכימ־ןואיל טרווידלג ר״ד .6
 ¬רוע לוק" יכרועמ דחא ׳בר ץרמ לעב ,הצעומה רבח רפסמ

 לש םיסרטניאה לע ןגהו םיבר םירמאמ׳ םסרפ זב "ןידה יכ
 ־יברוע תודחאתה ר״וי ,ןיד־יכרוע תוניחבב ןחוב ,ןיד־יכרוע

 ילעב דוגא ר״י׳י ,(םולבדלפ ר״ד היה וירחא) םיידוהיה ןידה
 א״תב תמ .ינויצ ויתופקשה יפל ,םירצונו םיידוהי םיתב

 ; 1951 תנשב
 ירבחמ דחא ,יאדנוב — רוטרא רנסאלג ר״ד .7
 םיחמתמל רזע םתבוטל ותדמעב ,הצעומב םיחמתמל הדעוה
 רפסה רבחמ ,רדע תוניחב ןחוב ,ד״וע לצא תוחמתהל םיבר
 ץלופ לכב שומשב היהש "יחרזאה טפשמל תואמגוד" לודגה

 ;תועוצקמה לכמ םינטפשמ ידי־לע

 תובר םינש — ר ו ד י ז י א י ק צ ו ה ו ר ד ר ״ ד .8
 תמ .יתעמשמה טפשמה תיב ינפב הצעומה םעטמ עבות

 ;הינשה םלועה תמחלמ ירחא אקארקב
 וצרמ לכ תא שידקה — דנומגיז ןמפוה ר״ד .9
 יפל .ןיד־יכרוע לש ידדה חוטיבל דסומה תמקהל ויתועידיו
 לש םימותיו תונמלא ולבק ונממו הז דסומ םקוה ותינכת
 ;1954 תנשב ןודנולב תמ .םירכינ םימוכס ןידה יכרוע

 ;לאפר ואד נ אל ר "ד .10
 םינטפשמה דחא — ד נ ו מ ג י ז לטניליל ר״ ד .11
 ךשוממ ןמז ךשמב ,תינלופ תוברת רודח ,ד״וע ןיב םיבוטה
 1938 תנשבש רבדה יניפא .ד״ועו םיטפושל תוניחב ןחב׳
 שיגרה• זא םלוא ,תיטסישפה הצעומב םינלופה והוריאשה
 ףקות לכב דגנתהו םידוהיה יפלכ תירסומה ותוירחא תא

 ודצמ םינואה,־רסוח תא הארשכ ףוסבל .םהיפלכ תולבגהל
 ¬ופה ירבד תא תאשל לוכי היה אל יכ הצעומה תא בזע —
 הינשה םלועה תמחלמ ירחא .םיידוהי ד״וע תלאשב םינל

 :ןודנולב יח םויכ .לעופב הצעומה ר״וי היה
 ;הצעומה ר״וי ןגס — דנומגיז סקאל ר״ד .12

 ,קימעמ ןטפשמ — ןועמש םולבדלפ ר״ד .13

 וילא וסחיתה הלוצאהמ וליפא םיינלופ תוחוקל ,ןיוצמ םאונ
 תיב ינפב הצעומה םעטמ עבות המ ןמז היה ,טלחומ ןומאב

 .יתעמשמה ןידה
 ¬שב הצעומל סנכנ — ד נ ו מ ג י ז ל כ י נ פ ר״ד .14
 -ומה ריכזמ ,הצעומה ירבח ןיבמ םיריעצה דחאכ 1932 תנ
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 .רמכ להנמ ,םיחמתמל הדיעוה רבח ,םינש המכ ךשמב: הצע
 ¬בב ןחוב 1930 תנשמ .לילגה לכל םיחמתמה רנימס םינש

 תנשב ןילופל היסורמ ותרזחה■ ירחא .ד״ועלו םיטפושל תוניח
 תליחתב הצרא ותילע דע הנוילעה הצעומה רבח היה 1946
 ¬בה םירפסה תא ראשה ןיבו םירמאמו םירפס םסרפ .1951

 ¬קה" ז 1928 — ״יטרפה ינלופה ימואלניבה טפשמה״ : םיא

 ןושאר רפס) 1930 — ״םילעופה טפשמ לש םיישארה םד
 ! 1930 — ״ילאיצוס חוטיבל טפשמה״ ;(ןילופב הז חטשב

 יטפשמ רפוס םע דחי) 1933 — ״יחרזאה ןוידל תואמגוד״
 1935 — ״ירחסמה טפשמה״ !(ןואיל רפייפ ר״ד םסרופמ

 אקארק תואטיסרבינואמ םירוספורפ 2 םע דחי םיכרכ 2)
 טפשמל שוריפ:" ! 1937 םישורפ — ״םיריידה קוח״ !(בובילו
 דבוע ,ביבא־לתב רג םויכ .(םיכרכ 2) 1939 — ״הדובעה

 !ילארשיה טפשמה לע בתוכו יתלשממ דיקפכ

 — (רוטרא) ןרהא גייוצנזור ר״ד .15
 תוניחבב ןחוב ,הצעומה ריכזמ המ ןמז היה ,עודי ןטפשמ
 ןויכמו אקארקב טארנדויה ר״וי היה םיצאנה ןמזב .ד״וע
 ¬שהל םידמעומה םידוהיה תמישר תא םיצאנל רסמ אלש

 ינויב וידלי ינשו ותשא םע ןושארה חלשנ — זלפב הדמ
 .םירוביג תומ תמו זלבל 1942

 ¬פמה רבח — רודואית םייהלגגיר ר״ד .16

 תמ .ד״ועל תוניחבב ןחוב ,תינלופה תיטסילאיצוסה הגל
 ! 1955 תנשב ןילופב:

 ד״ועמ דחא — לאכימ יירפנדלוש ר״ד .17
 ךשמב הצעומה ר״וי ןגס ,יאדנוב ׳קומע ןטפשמ ,םידבוכמה
 םיחמתמל הדעוה ר״ויב דחוימב תוריסמב דבע ,םינש המכ

 ד״וע לצא םשרהל םיבר םיידוהי םיחמתמל הרזע ותדמעוו
 םויה דע 1944 ילוימ ,ד״ועל תוניחבב ןחוב .םיחמתמ רותב
 רבחו ינלופה הלשממה׳ שאר י״ע תיטפשמה הכשלה להנמ

 !ןידה יכרוע לש הנוילעה הצעומה
 ¬ל תוניחבב ןחוב — ףסוי גרבניטש ר ״ד .18

 ¬ו ט י ו (יקסינ׳צדור) גרבנייטש ר " ד ונב .םיטפוש

 ¬ובע םוקמ תא בזע ,מ״ואל תינלופה תחלשמה ץעוי ,דל

 ¬שונה דחא לע ףיקמ רפס םסרפ .ב״הראב טלקמ שקבו ותד

 ."תונכש טפשמ■" — רתויב םישקה םיא
 ¬חאה םינשב ויה יתעמשמה ןידה תיב ירבח

 םידוהיה (הינשה המחלמה ינפל םינשה 30 דע 20) תונור
 ג םיאבה

 ־שמה ןידה־תיב ר״וי היה — ן וי א י ל רדא ר״ ד .1
 םעפ ףא העמשנ אל ותנוהכ ןמזב .תובר םינש ךשמב יתעמ
 םינש םג היה רדא ר״ד .ופילחהל השירדה םינלופה דצמ
 בשומב הבנ׳גב ףתתשה 1929 תנשבו תירב ינב ר״וי תובר

 !תבחרומה תונכוסה
 !םיצאנה ידיב גרהנ — טס גרא רדא ר״ד .2

 ¬שמ הלכשה לעב — רדנסכלא רלדא ר״ד .3

 תנשב אקארקב אלפב םיצאנה ידיב גרהנ ,ההובג תיטפ
1941! 

 הקיסומ רקבמ ,ינויצ — ק י רנה הטפא ר״ד .4

 ¬ה ידיב גרהנ ."הרזע" תידוהיה הירפסב דבע ,ינויצ ןותעב

 !ונבו ותשא םע םיצאנ

 םע גרהנ — םהרבא ןייטשדלוג ר ״ ד .5
 !םיצאנה ידיב המחלמה ןמזב ותחפשמ■

 י״ע גרהנ ,ינויצ — ו ל א ם םקאוובלג ר ״ד .6
 !םיצאנה

 ליבשב תורסמתהב דבע — ן א י ט ר וי ו■ די ל ג ר ״ ד .7
 םירמאמ םסרפ ,1929 תנשב,הבנ׳ג תדיעוב ףתתשה ,ל״קקה
 לע המחלמה ןמזב ותחפשמ םע גרהנ ,םייטפשמ תע־יבתכב

 !םיצאנה ידי

 ¬יהקה שאר לש ויחא — ף לודא ם ללי ט ר ״ד .8
 !הינרופילקב המחלמה ירחא תמ .הל

 תודסומב ליעפו קיתו ינויצ — השמ םס י ר ״ד .9
 !ןולוחב רג ,1950 תנשב הצרא הלע .םיינויצ

 ־ובצ תודסומב דבע — םיליפ ו א ד נ א ל ר " ד .10
 תורמל ,בר ןמז תידוהיה הליהקה תצעומב רבח ,םיבר םייד
 ימזוימ דחא .תודהיה םע קודה רשק רושק היה ותוללובתה
 גיצנכ תונכוסל םנכנ 1929 תנשב .םיאמדקאל תיב תמקה
 ואדנאל ר״ד ,ונב .1904 תנשב תמ .םיינויצ־יתלב םידוהי

 !הדירולפב םויכ רג ,ד״וע אוה םג ,טסנרא

 !ג יו וד ו ל רדא.ב ט■ סול ר״ד .11
 לעב ,ףירח ןטפשמ — ר ו ד י ז י א רדנימ ר״ד .12
 ¬ועה תמחלמ ןמזב היסורב תמ .םירפס בבוח ,הבחר הלכשה

 !הינשה םל

 ינפל ר״וי ןגס — ןאילימיסיקמ לדאג ר״ד .13
 ־לו םיטפושל תוניחבב ןחוב ,הינשה םלועה תמחלמ ירחאו
 ¬טסואב רג ,אוה םג ד״וע ,ונב .אקארקב תמ .ןיד־יכרוע

 .הילר
 ¬חפשמ■ םע גרהנ — ד נ■ ו מ ג י ז ר ל ג ו פ ר ״ ד .14

 .םיצאנה ידיב ות

 ¬טפשמה דחא — ן וי אי ל ץ י בול שי פ ו״ד .15

 ,ד״ועלו םיטפושל תוניחבב ןחוב ,רתויב םיקימעמה םינ

 ! 1940 תנשב אקאריקב תמ!

 רבה בר ןמז — רדנסכלא רלטאר ר״ד .16
 ינב״ב תובר םינש דבע .יתעמשמה ןידה תיב ר״וי םגו

 .הינשה המחלמה ןמזב תמ ."תיירב:

 ¬אנה ידיב גרהנ — לימא גרבסנייש ר״ד .17

 .(ןילופב היח ,ןיד־תכרוע ותשא) םיצ
 הב םירבח — הנוילעה ןידה־יכרוע תצעומ

 :ויה 1932 תגשמ
 ,1883 אקארקב דלונ — בקעי םורב ר״ד .1

 ,טפשמה תיב י״ע דבוכמ ,רתויב םיבוטה םירוגנסה דחא

 (דנוב) םיידוהיה םילעופה תגלפמ ידסימימ ,ןיוצמ םאונ

 .תינלופה תיטסילאיצוסה הגלפמה תא בזעו 1905 תנשב

 תוטטיצ םיאלמ דימת ויה ,תונקיידב ןיכה םתוא ,וימואנ
 ¬ה לע בר םשור השעש רבד ׳הפיה תורפסהמו ך״נתהמ

 ¬ב םיאשונ לע םיבר םירמאמ׳ םסרפ .םירצונה םיעבשומ

 ץינימזרקב 1942 תנשב םיצאנה ידיב גרהנ .ילילפה טפשמ
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 ¬ומ ,הרישע תירבע הלכשה תלעב התיהש ותשא םע דהי
 1 אקארקב תירבע היסנמיגב הר

 ¬אנה ידיב גרהנ ,ינויצ - דוד דניקסיז ר*ד .2
 .םיצ

 : םיירוביצ תודסומב אקארקמ םיידוהי ויד־יכרוע■ תדובע .ד

 ינלופה םי־םבו ירטסואה םירחבנה תיבב (א)

 ־הו םינטפשמה דחא — ףלודא סורג ר״ד .1
 ¬ולת יתלבה םידוהיה תגלפמ" תא דסי .םיעודיה םירוגינס
 ומצעב אוה םלוא ,םימדקתמ םיללובתממ תבכרומה "םיי
 ¬פמ .םעה־תלדל רוזעל לדתשהו םידוהיל בורק ובלב היה

 תיטרקומדה הגלפמהמ (ימשר יתלב) קלח התיה וז הגל
 .(1945 — ״1ץ80<1ח;1<״) ״ןועובשה״ היה הנואטב .תינלופה

 ¬וא ,1396 תנשב ירטסואה םירחבנה תיבל רחבנ סורג ר״ד
 ,יקסנישד ץנגיא יטסילאיצוסה גיהנמה תבוטל רתיו אוה םל
 בוש רחבנ .םתוגיצנ תא ולבקי םיינלופה םילעופהש ידכ
 ¬ופקשה .(1907) תויללכה תוריחבב ירטסואה םירחבנה תיבל
 ריעה תצעומל םג רחבנ האמה תליחתב .תוילאמש ויה וית
 ישעמ ןלכלכ היה סורג ר״ד .ךשוממ:ןמז הב דבעו אקארק
 וטלחה ויתועצה יפל .םיסנניפה תרות תא בטיה עדיו לודג
 תינב רבדב םיקוח םירחבנה תיבב, 1911 תנשב הניוב

 ¬אב םיתב תינב יקוח לע ועיפשהש תוינע תובכשל םיתב
 אקארקב םורג ד״ד םישגה ויתופקשה תא .תובר תוצר
 האמה: תליחת) אוהה ןמזב דסיו "םילוז םיתב" הנבשכ
 ¬בנה תיבב .(תויפאמ) תוינכרצ תויפותיש תודוגא (20־ה

 םע דחי ,הגלפמ םושל ףרטצה אל ירטסואה םירח
 ינמרג םעו (היקבולסוכ׳צ אישנ כ״חא) םאמות קיראסאמ
 ותלפמ ירחא ."תיארפ״ה הצובקה תא ודסי דחא
 דמעומ דגנ 1919 תנשב ינלופה םייסל תוריחבב תיטילופה
 ¬ידמה המבהמ סורג ר״ד קלתסה ,עשוהי ןהאט ר״ד ינויצ
 םלוא ,תינויצה העונתה לש התעש העיגהש ןיבה יכ ,תינ
 27.12.1936״ב תמ .ןילופ לש םיסנניפה ןוגראב ףתתשה
 םהמ םינשו אקארקב ןיד־יכרוע ויה וינבמ השלש .אקארקב
 ¬פמב םיליעפ■ ויה םורג דנומגיז ר״דו סורג סקילפ ר״ד —

 .תינלופה תיטסילאיצוסה הגל
 םויכ — ליעל רכזוהש — םק ילפ סורג ר״ד
 ¬צוס םיאשונ לע םיבר םירפס םסרפ ׳היגולויצוסל ׳פורפ

 איצוה .םירחאו םיאקירמא םינועברבו םינוחריב םייגולוי
 ¬פמה תוהמ לע רפס ,דנומגיז ,ויחא םע דחיב 1939 ינפל

 .םיבר םירמאמ םגו הגל
 ינויצ וירוענמ — קחצי ד ר ב צ ר א ו ש ר " ד .2
 דוגאה ר״וי היה אקארק הטיסרבינואב טנדוטסכ .ליעפ
 היה 1924 דע 1921־מ .(״קז26<11'״11״) ״רחשה״ יאמדקאה
 שדחה ינויצה ןותעה לש ישאר ךרוע דראבצראווש ר״ד
 םיינויצה תעה יבתכ לכב םג ףתתשהו "קינניזד יבונ"
 ¬ארה םעפב ףתתשה ינויצה סרגנוקב .ץוחמו ןילופב
 ינויצה ןוגראה ר״וי היה םימעפ .1913 תנשב הנוש
 לש תימלועה העונתה תא דסי אוה .היזלשו היצילג ברעמב

 ר״וי היהו 1931 תנשב אקארקב הדיעוב םייללכה םינויצה
 ד״וי היה (1935)וז העונתב רבשמה ידחא .1935 דע הלש
 היהו אקארק תיריע תצעומב בר ןמז דבע .׳ב הצובק
 תנשב ריצכ רחבנ ינלופה םייסל .תידוהיה העיסה גיהנמ
 ,הלוגה םייסב ריצכ ףתתשה המחלמה ןמזב .אקארקב 1938
 ר״ד ןגה זא .ןודנולב 1945 דע 1940 ינוימו זירפב םדוק
 ויהו היסורב ויהש םידוהיה לע ,ראשה ןיב ,טראבצראוש

 ןמזב לבק ולאה תורושה בתוכ .ןילופב תרתחמה םע עגמב
 חיטבמ אוה וב ,וקרבמ תא (קסטוקאי) היסורב ותוהש
 קרבמ דדוע ךיא ,דיגהל ךרוצ ןיא ."םכילע םיבשוח״ש
 ר״ד ןמזוה 1946 יאמב .םש ויהש םידוהיה לכ תא הז
 ¬בו הלהנהל ידוהיה ימלועה סרגנוקה י״ע דראבצראווש

 לע עיפשהו תימלועה תודהיה םע עגמב אב אוה: הז דיקפת
 לעופה דעוה רבח אוה םויכ .לארשיל תינחור תוברקתה

 .קרוי־וינב רגו תימלועה תינויצה תורדתסהה לש

 וידיסח לע הנמנ — ץנגיא ואדנאל ר״ד .3
 המחלמה יגפל יאצילגה םייסל ריצכ רחבנו סורג ד״ד לש
 תצעומב רבח תובר םינש היה ואדנאל ר״ד .הנושארה
 ר״וי ןגסכ ןהכ כ״חאו היביצקת לש עובק הצרמו היריעה
 גרהנו ד״וע היה ונב םג .1934 תנשב תמ .אקארקב היריעה

 .םיצאנה ידיב

 אקארקב תימוקמהו תושרב (ב>

 היריעב .ה׳זוגדופ ריעה אקארקל החפוס 1911 תנשב
 ד״ד ,לאומש סלליט ר״ד ,םיללובתמ לכ םדוק ופתתשה
 *ודא סורג ר״ד — ״םייולת יתלב.״,ד תעיסמ !לאפר ואדנאל
 ראואל ר״ד ,ףלודור גנילירפ ר״ד ,ץנגיא ואדנאל ר״ד ,ףל
 דראבצראוש ר״ד — סינויצהמו רודיזיא סלזיימ ר״ד ,ץנגיא
 ;ב״הראב םויכ — ןמלק ןייטש ד״ד ,ןמרמיצ ר״ד ,קחצי
 ־נ,ר רביירש ר״ד (דנוב) םיידוהיה םיטסילאיצוסה תגלפממ
 ¬ופה הגלפמהמו ןואיל רנייפ ר״ד ,ףסוי רנבורד ר״ד ,קיר

 .ףסוי גייוצגזור ר״ד — ראשה ןיב — תיטסילאיצוסה תינל

 תידוהיה הליהקב (ג)

 םלועה תמחלמ ינפל היה ן ו א י ל ץ י ב ר ו ה ר״ד
 יבשוי ויה וירחא .1905 תנשב תמ .הליהקה ר״וי הנושארה

 :ןיד יכרועמ שאר
 :היה ונגסו ׳ללובתמ ,לאומש סל לי ט ר" ד

 ךשמב ר״וי וירחא היהש לאפר ואדנאל ר "ד
 ¬סומב ,תילאיצוס הדובעב הברה קסע אוה .הנש 30 טעמכ
 תודובעה ללגב .רפו רכו םינקזה תיבב ,הכאלמ ילעב תוד
 אוה .ד״ועכ ודרשמ תא ואדנאל ד״ד חינזה וללה תוברה
 — רתויב ההובגה הגרדב ןילופב תונייטצה תוא לבק

 תיסורב 1941 תנשב תמ .״הטוטיטסר הינלופ״
 ¬ה ינפל ד״וע ןכ םג קירנה ואדנ אל ר "ד ונב

 •הדנקב םויכ — אקארקב■ המחלמ
 ,ליעל יתרכזהש הלאל ףסונ ,וכייתשה הליהקה תצעומל

 ,םינויצה ןמ — םיליפ ואדנאל ר״ד ,ןתנ רדנלרבוא ר״ד
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 ־דאו ר״ד ׳ןיעמש םולבדלפ ר״ד ׳קחצי דראבצראוש ר״ד
 .דוד הוולוב ר״דו לאומש גיטפה

 אקארקב תינוליגאיה הטיסרבינואב (י)

 ¬שמל הטלוקפבש גוחנ היה תיאקארקה הטיסרבינואב

 תנשמ .םיטנצוד וא םירוספורפ םידוהי 2 קר ונמתנ םיטפ
 :םידוהי םירוספורפ ויה 1867

 ¬לכה תרות דמל — דגניד רפ גייזוצ ר ״ד .1

 ¬כות" :ראשה ןיב ,םיבר םירפס תינלופ הפשב םסרפ ,הלכ

 םרפ ינלופה קנבהמ לבק ורובעו "ןילופב תילכלכ תינ
 ¬עה לע" ,(תילגנאל םג םגרות)"תוילכלכ תוטיש 4״ ,לודג

 עדמה ךרוע היה .רכו "הקינכטהו הלכלכה" ,"םיסמ תרב
 ¬נאב בשי המחלמה ןמזב .אקארקב ימוי ןותע לש ילכלכה

 — ראשה ןיב — םיבר םירפס תילגנאב םש םסרפו הילג

 —1954־מ .רכו תילעופה הלכלכה לע ,ןונכתה תרות לע

 .ןודנולב רג םויכ .םילשוריב הטיסרבינואב הצרמ 1956
 ,1853 תנשב דלונ — ףסוי טאלבנזור ר ״ד .2

 .הז אשונ לע םירפס המכ םסרפו■ טפשמה תודלותב קסע

 ¬ואב הצרה .רתויב, םיבוטה םירוגינסה דחאכ ונמזב בשחנ

 .1917 תנשב רטפנ .ילילפה טפשמה לע הטיסרבינ

 טפשמה לע הצרה — ףסוי דלויהנייר ר״ד .3
 ¬ילפה טפשמה לש םייניפא םיוק" םיעודי וירפסמ .ילילפה

 "םיריעצה תונירבע תא םיענומה םיעצמאה" ,"ינלופה יל

 .1924 תנשב תמ .רכו

 תוגלפמב ןיד־יכ־חע תופתתשה .ה

 טעמכ ופתתשהו אקארקב םעה יגיהנמ ויה ןידה יכרוע
 ,תיטסילאיצוסה תידוהיה ,תינויצה הגלפמב :תוגלפמה לכב

 ¬ופה תיטסילאיצוסה הגלפמב ,תיטסינויזיברה ,ןויצ ילעופ

 התעפשהש םייולת־יתלבה םידוהיה תגלפמב ףוסבו תינל
 יתש ןיב לבא ,ידוהיה בוחרב• דאמ הלודג .דתיה 1918 דע

 .דחא־דחא היגיהנמ תומ םע לילכ המלענ תומחלמה

 םינויצה תגלפמ (א)

 ר״וי ׳ליעפ ינויצ וירוענמ — ד ו ד ה ו ו ל ו ב ר " ד .1
 לעב .תירבעה הטיסרבינואה,יבבוח דוגאב דבע ."יחרזמ״ה
 דחא .םיבר םיינויצ םיסרגנוקב ףתתשה ,תידוהי הלכשה
 תבשב םדרשמ תא ויה םירגוסש ד״הוע ןיבמ םיטעומה

 .ותשא םע 1942 רבוטקואב גרהנ .םיידוהיה םיגחבו

 יגיהנמו יקיתומ — לאומש ג י ט ס ה ר א ו ו ר״ ד .2
 ןותעה דוסיב הבר הדמע עיקשה .היצילג ברעמב םינויצה
 םינש ךשמב ותלהנהבו "קינניזד יבונ" ינויצה ימויה

 םיסרגנוקב ריצ ,ידוהיה יביטרפואוקה קנבה ידסיממ .תובר
 .54 ליגב 1930 תנשב רטפנ .הליהקה תצעומ רבח ,םיינויצ

 .םיצאנה י״ע וגרהנ ונבו ותשא
 ינויצ וירוענמ — גיודול רדאבטסול ר״ד .3
 ."רחשה" תיאמדקאה הדוגאה ר״וי יאמדקאכ רבכ ,ליעפ

 ¬יתו יממע ם״יב רבח .ותלהנה רבחו ינויצה ןותעה ידסיממ

 ברעמב תינויצה הביטוקסקאה ר״וי ךשוממ ןמז ,ידוהי ינוכ

 גיצנו יתגלפמה טפשמה תיב ר״וי םגו היזלשו היצילג
 דיקפכ דבועו ןולוחב םויכ רג .םיבר םיידוהי תודסומב

 .א״תב יתלשממ

 (317 ׳מע ליעל םג ׳ר) ןועמש ם ו ל ב ד ל פ ר ״ ד .4

 דע 1905 תנשמ וירוענמ היה ,1882 תנשב אקארקב דלונ
 ר״וי כ״חאו ,םיאמדקאה לש דוגיאה ר״וי ׳ליעפ ינויצ 1939
 ר״וי תובורק םיתעל ,תינויצה הביטוקסקאה לש ונגס וא
 דכו סרגנוקה לש טפשמה תיבב רבה ,םייצרא םיסוניכב
 רקחמ םסרפ 1907 תנשב .תוינויצ תודיעו לכב ףתתשה .דכו
 ימויה ןותעה ידסיממ ."תוריחבה קוח ןוקתיו םידוהי" לע

 ¬ה הטיסרבינואה יבבוח דוגיא ר״וי ב״חאו ןגס היה ,ינויצה

 טרוודלג ר״ד ירחא) םיידוהי ד״וע תודחאתה ר״וי םג ,תירבע
 הצרא הלע ,הלש ר״וי םימעפ 4 ,״תירב ינב״ רבח ,(ןואיל
 הברה קסע הב ןילופ ידוהי תוגיצנב רבח היה .1941 תנשב
 ¬לשממ דיקפ רותב דבעו א״תב רג היה .תילאיצוס הדובעב

 .74 ליגב 28.7.1956־ב רטפנ .ית

 היה ,וירוענמ ינויצ — ה ד ו ה י ן מ ר מ י צ ר ״ ד .5
 תלהנהב ףתתשה ,תינויצה הביטוקסקאה ר״וי רפסמ םימעפ
 ,1933 םינשב היריעה תצעומל רחבנ ,ירבעה רפסה תיב

 םיטעומה ד״ועמ היה ןמרמיצ ר״ד .הליהקב רבח םגו ,1935
 רחסמה תכשל רבח היהו הישעתה ינינע תא וניבהש

 .הישעתהו
 ר״וי היה ,קיתו ינויצ — לאומש רצליפ ר״ד .6
 .ביבא-לתב תעכ .םיינויצ תודסומ תולהנהב רבחו "רחשה"

 ¬ב קסע ,ליעפ ינויצ — סוכרמ לגי פש ר״ד .7

 היצילגב התכשל להנמו דוסיה ןרק ינקסעמ ,"ארזע" הירפס
 .םיצאנה י״ע 1939 תנשב גרהנ .היזלשו תיברעמה

 ר״וי ,ליעפ ינויצ — ן מ ל ק ןייטש ר ״ ד .8
 .קרוי־וינב וישכע ,"רחשה"

 ("דנוב") תיטסילאיצוסה׳ תידוהיה הגלפמה (ב)

 ¬ה יגיהנממ — ץ נ ג י א ץיבורדגסבלא ר״ד .1

 .םיטפשמב םיטסינומוק לע הירוגינס דמל ד״ועכ .דנוב

 .הלכלכה תרותל קרוי־וינב הצרמ

 האר) הגלפמה ידסיממ — בקעי םורב ר ״די .2
 .(318 ׳מיע ליעל םג

 המכ ,הגלפמה ידסיממ — ם ק י ל פ.ן מ ט ו ג ר ״ ד .3
 .תוטילקרפב קסע אלו השרול רבע המחלמה ינפל םינש

 ¬פמב רבח בר ןמז היה — ף ס ו י ר נ ב ו ר ד ר ״ ד .4

 בשחנ .וז הגלפמל ב״חא רבעו תיטסילאיצוסה תינלופה הגל
 .אקארקב 1921 תנשב תמ .רתויב םיבוטה םירוגינסה דחאכ

 ־ואית .1886 תנשב דלונ — ן ו א י ל ר נ יי פ ר ״ד .5
 ־וסליפ רטשמ לע הפירחה ותרוקב ללגב ,יטיסכרמ ןקיטר
 לאמשה יגיהנמ םע "הזרב" הנחמב אלכנ ויתועצהו יקסד
 ¬יל ר״ד ׳םירכאה גיהנמ — יטנצניו סוטיו :ןוגכ םיינלופה

 ,םירחאו םינלופה םיטסילאיצוסה גיהנמ — ןמרה ןמרב

 ,דרמה יגיהנממ דחא היה השרו וטיגב תוממוקתה ןמזב

 תוח״וד חלש תרתחממ .אלוקרמ יקסבוזוזרב :יודב םשב
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 .ןילבולב 1945 לירפאב 22*ב תמ .םידוהיה תדמשה לע
 ־ילרוגב דלונ — היעשי ואלברטסנפ ר״ד .6
 םיילאמשהמ דחא היה ,תובר םימעפ אלכנ .1881 תנשב הצ
 ־ילברטב 1942 תנשב םיצאנה ידיב גרהנ .םיאדנובה ןיב

 .הקנא
 .1885 תנשב דלונ — קירבה רביירש ר״ד .7
 ¬הו היריעה תצעומ רבח .המחלמה ינפל הגלפמה גיהנמ
 ןייטצה .םיטסינומוק יטפשמב רוגינס רידת היהי .הליהק

 .המחלמה ןמזב היסורב תמ .ובל ץמואב

 "ןויצ ילעופ. הגלפמה (ג)

 בונראטב הלחתהב — ם י ב א ו י דלו הנרא ר ״ד .1
 ןגס ,םיבר םיינויצ תודסומב ףתתשה ,אקארקב 1913 תינשמו
 ־לתב רטפנ ,היצילג ברעמב דוסיה ןרק תלהנה ר״וי

 .1955 תנשב ביבא
 ותחפשמ םע הפסינ — ף ס ו י סילויגראמ ר״ד .2

 .םיצאנה ידי לע

 תיטסינויזיברה הגלפמה 0)

 רבח םויכ ,רשכומ ןטפשמ — ןנח• וי י רדב ר״ ד .1
 .,׳תורח" םעטמ תסנכ

 רדב ר״ד לצא החמתה — ם ח 1 מ ץ י י ו כ ו ב ר ״ ד .2
 תיבב טפוש םויכ ׳הלשממה שאר דרשמב דבע ,אקארקב

 .םולשה טפשמ
 םיבר לבס ילוטלט ירחא — בקעי רטכש ר״ד .3

 .1950 תנשב הצרא הלע ריביסבו יסור רסאמב

 תינלופה תיטסילאיצוסה הגלפמה (.ד)

 םיבוטה םירוגינסה דחא — ד ר נ ר ב יקסה ר ״ ד .1
 .רתויב םייניצרה םיינידמה םיטפשמה לכב ףתתשה .רתויב

 .םידע תריקחב ותונינשב עדונ
 ¬ה יקיתומ דחא — ף ל ו ד ו• ר ג נ י ל צ ל פ ר ״ ד .2

 ¬מוי הדובעב ליעפ ןפואב ףתתשה .םיינלופה םיטסילאיצוס

 .הגלפמב תימוי
 רבח ,הגלפמב ליעפ — ף ס וי י ג י י ו צ נ ז ו ר ר ״ ד .3
 תמחלמ ירחא .הגלפמה לש ימשר ד״וע .היריעה תצעומ
 ¬פתבו םירוערעל טפשמה תיב ר״וי ןגס היה הינשה םלועה

 .אקארקב ד״וע םויכ .םיברל רזע ודיק
 .רודואית םייהלגניר ר״ד .4

 "םייולת־יתלב״ה םידוהיה תגלפמ .ו

 .(הנושארה םלועה תמחלמ ינפל רקיעב הלעפ)
 ר״ד ,ץנגיא ואדנאל ר״ד ,ףלודא םורג ר״ד :היגיהנמ

 .ףלודוד גנילירפ ר״ד ,ץנגיא רואל

 תע־ינתכו תונותעה .ז

 ישאר ךרוע — םלהליו רמאהלקרב ר״ד .1
 םירמאמ םסרפ .ינויצ וירוענמ ."קינניזד יבונ" ןותעה לש

 ¬ו (בובל) "חרזמ״ב ,"הירומ״ב ,ןילופב םיינויצ תע־יבתכב
 ¬עב ."םלועה" תונויצה לש ימלועה יזכרמה ןואטבב ןכ ומכ
 אל ץופנ היהו■ ההובג המר לע יאקארקה ןותעה דמע ותכיר
 ¬תה תועד יקוליח ללגב .היצילג לכב םג אלא אקארקב קר
 .תוטילקרפב קסעתהו ןותעה תכרעממ רמהלקרב ר״ד רטפ

 .הפיחב תורג ותבו ותשא .1934 תנשב תמ
 .קחצי דראבצראוש ר "ד .2

 ¬לכה קלחה ךרוע היה — ק י ר נ ה ן ג א ר ק ר ״ ד .3

 ,ונוא רפכב תעכ רג .םייתנש ךשמב ל״נה ןותעה לש ילכ
 .ירוביצ דיקפ

 קלחה תא וירחא ךרע — ןימינב ןדייז ר ״ד 4
 לע ףסכה תומכ תעפשה" ורפס .ל״נה ןותעה לש ילכלכה
 .תינלופה תיעדמה הימדקאה ידי־לע רואל אצוה "ריחמה

 •אקארקב 1932 תנשב ,ריעצ ליגב תמ
 רחאו ׳ץנוס יבונב ד״וע — והילא שיט ר״ד .5
 ןותעב ליעפ ןפואב דבע .םינויצה יקיתומ אקארקב ךכ
 .םיטפשמה דרשמב דבע ,1950 תנשב הצרא הלע .ל״נה

 .1956 םילשוריב רטפנ
 ןואטב ,"ןידה יכרוע לוק" ןוחריל שידקהל ילע דחוימ ףד
 1939—1925־מ הנש 14 ךשמב אקארקב עיפוהש ימשר יתלב
 םידוהי בור יפ לע וב ופתתשה ,תוטילקרפה שפוח לע ןגהו
 ופתתשה םינלופהמ .(םידוהי 7 — תכרעמה ירבח 10 ךותמ׳)
 הירטסואב טנמלרפב ריצ ,יטסילאיצוסה גיהנמה תכרעמב
 ןמור ינדגוב ר״דו דנומגיז קראמ ר״ד ןילופבו
 ¬גה םירוגינסה דחאו םייסל ריצ — םיטרקומדה תגלפממ
 ־ ׳ז ו ז ר " ד — תוילאמש םלוע תופקשה לעב — םילוד
 ־ץמואב תונמדזה לכב דימת ןגהש ףסוי י ק ס ב ו ק א י נ

 .םיצאנה ידיב גרהנ .םידוהיה לע בל
 ־דלג ר״ד ,םלהליו טלבדלוג ר״ד :תכרעמה ירבח םידוהי
 רלאמ ר״ד ,דנומגיז לכינפ ר״ד ,בקעי םורב ר״ד ,ןואיל טרוו
 .ןועמש רגרבטכינ ר״ד ריכזמו ןתנ רדנלרבוא ר״ד ,ץנגיא
 םייעוצקמ םירמאמ םימסרפמ ויה םידוהיה ןידה יכרוע יבוט

 .ויז המיבב
 םיידוהי םירחוס לש דוגאה םעטמ רואל אצוה אקארקב
 טעמכ ויה ןידה-יכרועו "תירחסמ הריקס" םשב ןועובש

 הזה ןועובשה לש ירקיעה אשונה .ןועובשה יכרוע דימת
 םידוהי םירחוסו ללכב םירחוסהש ןויכ ,םיסמה ןינע היה
 תנווכו הילפה התיה תורכינו םיסמה לטנ תחת וערכ טרפב

 .לושינ
 :ריכזהל שי הזה ןועובשה יכרועמ

 היסורב תמ — דנומגיז גרברסאו ר ״ד .1
 .המחלמה ןמזב

 .םיצאנה ידיב גרהנ — רודי ז יא רטכייל ר״ד .2

 •ץנגיא ר לאמ ר"ד .3
 .ןילופב ד״וע םויכ — טרברוינ רטפלס ר״ד .4
 ־לתב ד״וע םויכ — לאונמע לבנייז ר״ד .5

 .ביבא
 תנשב םסרפ — יצירואמ טלאהנא ר״ד .6
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 תוינכט תיאצמה תעפשוה" אשונה לע■ ורפס תא ןילופב 1946
 .1948 תנשב אקארקב תמ .״םזילטיפקה תוחתפתה לע

 םירחא םיחטשב ןיד יכרוע תדובע .ח

 וקסע אקארקמ ןיד־יברועש יתנייצ םימדוקה םיקרפב רבכ
 ¬נה לש תסנכה תיבב .םיירוביצה םייחה יחטש לכב טעמב

 ,קירנה הטפא ר״ד ,לאפר ויאדנאל ר״ד םיליעפ ויה םירוא

 .(םיצאנה ידיב גרהנ)ןואיל דלפנזור ר״ד
 ¬ב הבר הדובע עיקשה — ר ו ד י ז י א ל ג נ■ ר ק ר " ד

 ¬סה חטשב םג .ינוכיתו יממע ,ידוהיה רפסה תיב תודחאתה

 ¬קה תא ,םיליעפהו םימזויה םיחמתמ וא ןיד־יכרוע ויה טרופ

 הנושארה הצובקה .דתיהו 1909 תנשב הדסונש ״יבכמ״ הצוב
 הב דבעו קי רנ ה רז אל ר"ד דסי — םידוהיה■ ןיב
 יבכמ לש ןושאר ר״וי .הנש 30 ךשמב• ףרה ילבו תואל אלל
 ם ל ה ל י ו ק י ל ג ר מ י א ר " ד .ץנגיא רלאמ ר״ד היה
 םויכ) 1937 דע 1925־מ ר״וי ןגס כ״חאו ״יבכמ״ ריכזמ
 הצובקה תא םג .וצרמ לכב וז הדובעל רסמתה ,(א״תב
 ¬סילאיצוסה תידוהיה הגלפמל הכייתשהש הינשה תידוהיה

 תב דבעש ןואיל רנסיילג ר״ד ד״וע דסי תיט
 .םיצאנה ידיב גרהנ .הינשה םלועה תמחלמ דע

 ,ןשלב ,וירוענמ ינויצ — דלופואיל רארד ר״ד

 םיבושחה םיטסיטנרפסאה דחא היה ׳הירוב לע תירבע עדי
 קוטשנזור ד״וע הברה םג דבע הז חטשב) רתויב
 ־םאל■ םגרת רארד ר״ד .(םיצאנה ימיב גרהנש ,ן ו אי ל
 לש ימואלניבה סרגנוקב ריצ היה .םירופס המכ וטנרפ

 .אקארקב 1912 תנשב םיטסיטנרפסא

 תמחלמ ירחא ןגרא — רודואית רנקלוימ ר״ד
 ידיב ותחפשמ םע גרהנ .המחלמה יכנ תא הנושארה םלועה

 .םיצאנה

 הישעתה קוחל םישורפ םסרפ — ץ נ ג י א רסיז ר ״ד
 .יתורפס רקבמכ לעפ הזמ ץוח .רכו תורכמה קוחל ,(1903)

 ,גרבדנירטסו ןסביא לש תומרד המב תינלופה הפשל םגרת

 גצוהש םסרופמה הזחמה תא — ראשה ןיב — רבח ומצעבו
 .(ד״וע) "טנצמ ןאפ" םיינלופ םינורטאיתב

 ר״ד לש ונב — ג י ב ד ו ל ך ב נ ר ט ש ר ״ ד
 תופשל וירוענמ ומצע תא שידקה .דראודא ךבנרטש
 ןמזב .תיטירקסנסה הפשל ,ראשה ןיבו תויזעול

 הצרהו ודוהל אב םיצאנה ינפמ חרבשכ ,המחלמה
 1947 תנשמ .ידוהה קיתעה טפשמה לע 1942 תנשמ

 רבח .׳ץנאב ףלאר ר״ד די־לע ההובג הרשמב דבע
 חטשב תודובע 50־מ רתוי םסרפ .םיבר םייעדמ■ םידוגאב

 .ודוהב קיתעה טפשמה
 :ריכזהל שי םידוהיה םיטפושה ןיבמ

 -ל טפשמה תיבב ר״וי — ן ו א י ל ץישנביא ר״ ד

 .הנושארה םלועה תמחלמ ירחאו ינפל םירזערע

 רותב הנש 15־מ רתוי דבע — ףסוי רבוא ר״ד
 -ישו הריהמה ותסיפתב ןייטצה .יזוחמ טפשמ תיבב טפוש

 .תונכוסב דבועו םילשוריב םזיכ רג .הריהבה ותקיספו וטופ

 קירלוא סגרבדלוג םדוק) יקסמ׳זוג ר״ד
 ידיב גרהנ ,םייחרזא םירוערעל טפשמה תיבב טפוש —

 .םיצאנה

 ¬שה םלועה תמחלמ רחא — ןמור רד נ לוה ר״ד
 .ןילופב ןוילעה טפשמה תיבב• טפוש הינ

 טפוש — ץ נ ג י א (רגניז םדוק) ץ י ב י נ ג ר ר ״ ד
 המחלמה ירחא .המחלמה ינפל בונא׳זכ "םידוהיה ריע״ב
 תולעל ול ועיצה .אקארקב יזוחמה טפשמה תיבב ר״וי ןגס
 תולעל ףידעה ךא ,םירוערעל טפשמה תיבל רובעלו הגרדב
 רקבמ לצא דבועו הפיחב םויכ רג .1950 תנשב הצרא

 .הנידמה

 ינפל — ץ נ ג י א (טילבנזור) יקסנאיזור ר ״ד
 ¬למה ירחא .אקארקב יזוחמה טפשמה תיבב טפוש המחלמה

 ,םיבר םירמאמו םירפס םסרפ .ןוילעה טפשמה תיבב המח

 שוריפ ,תוביחתהה קוחל םיכרכ ינשב שוריפ ,ראשה ןיבו
 .׳וכו םייביטקלוק םימכסה לע קוחל ,תורטש קוחל לודג
 .הנידמה רקבמ לצא דבועו םילשוריב 1957 תנשמ רג

 ¬ילקרפב דובעל ןטפשמל לודג דובכ היה המחלמה ינפל

 ¬וספורפל םידמעומ ,בור יפ לע ,ודבע ןאכ יכ ,תיללכה תוט

 דרשמב דבע םידוהי לש ןטק רפסמ םג .הטיסרבינואב םיר
 .הזה

 — (םייח ריבא םויכ) ק י רנ ה ןמרטיר ר■ ״ד

 ינפל ריעצה וליג תודמל ,ןטפשמ ,יאנותע ,רפוס ,ןרתנספ
 ללגב ץרענ היהו תוטילקרפב• דבע הינשה םלועה תמחלמ
 רובע ןושאר סרפ לבק .טפשמה חטשב תובחרנה ויתועידי
 ¬יחבב דמעו ביבא־לתב םזיכ רג .ירחסמה טפשמה לע ורפס

 .רפוסו יאנותעכ דבוע .ד״ועל הנ

 טפשמה תיבב טפוש — םחנמ םולבלקנוד ר״ד
 רמג ןאכ .הקודא החפשמל אקארקב דלונ .םילשוריב ןוילעה
 .ד״ועל החמתה םג ןאכ .םיטפשמל הטלוקפב ויידומל קוח תא

 אקארקב םיינויצה םיאמדקאה תדוגאב רבח ,וירוענמ ינויצ
 ילוע דוגא ר״וי היה .1919 תינשב הצרא הלע .״רחשה״

 .1951 תנשב ביבא־לתב תמ .אקארק

 יאקארקהי ■רנסמה .ט

 םיינלופה םירבחה ןיבל םידוהיה םירבחה ןיב םיסחיה
 לע .םיבוט 1932 דע ויה יתעמשמה ןידה־תיבבו הצעומב
 ןיבש הדבועה דחוימבו תוברתה תמרה העיפשה ולא םיסחי
 ¬תהל ילבמ ההובג הלכשה ילעב ןיד־יכרוע ורחבנ םינלופה

 .תוינידמה םהיתופקשהב בשח

 ¬שב הערל תונתשהל ליחתה ליעל יתראתש בוטה סחיה

 .תודחוימו תויללכ תוביס ויה .20־ה האמה לש םישולשה תונ
 .ןילופב ילכלכ רבשמ וירחא ררג ימלועה ילכלכה רבשמה
 ¬ובע תא (םידיקפ) םיבר םידוהי ודיספה הז רפשמ תובקעב

 ןיאבו רפו םידרשמב ,תואקנבב ,רחסמב ,הישעתב םתד
 יכרוע רפסמ תלדגה םעש רורב .תוטילקרפל וסנכנ הרירב
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 םיימשיטנאה ןידה־יכרוע תעפשהו תורחתהה הרבג ןידה
 .ןוטלשל רלטיה תולע םוימ דחוימב הכלהו הלדג

 לילגל הצליק רוזא חופיס תא ןייצל רשפא תדחוימ הביסכ
 ¬תהש אקארק זוחמב תויתנשה תויללכה תופסאה .אקארק
 ¬לו תורעוס זאמ ויה ׳תיתודידי טעמכ חורב 1932 דע ולהנ
 .הפסאה תא םיקדנאה םינלופה ובזע ,1935 תנשב ,ףוסב
 רטסטאקה תא םידוהיה ליבשב גיהנהל ועיצה םיימשיטנאה
 בצמל דוגינב םינלופל טלחומ בור ושרד 1936 תנשבו יתדה
 תכל יקיחרמ םירותיו ועיצה םידוהיה .םינש תורשע םייקה
 14 לע ןיד תיבב ׳םינלופל 11 — הצעומה ירבח 19 לע —

 — םירבח 3 לע הנוילעה הצעומבו םינלופל 7 — םירבח
 הנוילעה הצעומה ,ומיכסה אל םינלופה םלוא — םינלופל 2
 20,3.1937־ב הטילחהו ,רז ךוסכסב.הברעתה םיקדנאה בור םע

 רשל עיצהל םידדצה תמכסה־יאבו תוררוב םידדצל עיצהל
 "ב םגו) אקארקב םיימשרה תודסומה תא רזפל םיטפשמה

 תא הקמנ הנוילעה הצעומה. .(המוד בצמ היה םש יכ ,בובל
 הצעומל םירחבנה (םלוכ אל) םינלופהמ המכש הזב התטלחה
 ־ש,רמ וענמנ םיקדנאה ץחל תחת יתעמשמה ןידה־תיבל וא

 האצות לכ התיה אל וז תוברעתהלש ןבומ .םהב םתופתת
 חורב 1938 תנשמ ןידה יכרוע קוח םסרופ רצק ןמז ירחאו

 .תידוהי־יטנאו תיטרקומד־יטנא
 ־יטנאה ןידה־יכרוע ושרד 1938 תנשמ קוחה ינפל דוע
 תודסומ ירבח יונימ ,ןיד־יכרועל םושירה תריגס תא םיידוהי
 תיבב תוחמתה תגהנה ,םיחמתמה רפסמ םוצמצ ,םיימשר

 ¬תהל ולבקתי אל םיידוהי םיחמתמש ווק םהו תויה ,טפשמה

 .רכו וז תוחמ
 תא המסרפו ולא תושירדב הבשחתה תינלופה הלשממה

 .ל״נה קוחה
 דגנ ושעו "םיתב ילעב" םיימשיטנאה םינלופה ויה זאמ

 .םתעד לע הלעש המ לכ םידוהיה
 רגסנ םישדח ןיד־יכרוע םושיר ׳אובל ורחא אל תואצותה
 ורחבנש ןיד־יכרוע (טנגיטנוק) תסכמ לע דיפקהל טלחוהו

 .הנוילעה הצעומה לש לעופה דעוה ידי לע
 תוניחבב "םילספס" וגהנוה—הטיסרבינואבש המגודה יפל
 .םיחמתמה רנימסב םידוהי דוע וצרה אל זאמ .ןיד־יכרועל
 ד״וע לש עוצקמה לדח 1938 תנשמ קוחה תגהנה םע
 ¬ינכה התיה םימדקתמה םינלופלו םידוהיל יכ ,ישפח תויהל

 .הרוגס הז עוצקמל הס

 ליעל ורכזוה אלו וחצרנש ןידה יכרוע תמישר .י

 ¬מה ןידה-יכרועמ ימ ,םימדוקה םיקרפב יתנייצ רבכ

 ¬פב ונמנ אלש ולא תא קר ריכזא ןאכ .וגרהנ םש םירטופ

 :םהו םימדוקה םיקר
 ר״ד (3 ;הגלוא טנאב רטסיגאמ (2 ;ףסוי טנאב ר״ד (1
 ינש (6 ;בילטוג ר״ד (5 ;השמ טליב ר״ד (4 ;ץנגי רלסאב

 דניורפטוג ר״ד (8 ;ןועמש דלפנירג ר״ד (7 ;ןמטוג םיחא
 ז לימא ףואלרסאו ר״ד (10 !ףסוי שריה ר״ד (9 ;דלופואיל
 דחא—ןואיל טפואהנראו ר״ד (12 !בקעי ףואלרסאו ר״ד (11
 ר״ד (14 !ףלודור גרבנייו ר״ד (13 ;םיבושחה םירוגנסה

 ואדנאל ר״ד (16 ;גיודול ואדנאל ר״ד (15 ;גיודול סכאל
 !דרנרב ןומולאס ר״ד (18 ;ןואיל גאטנומ ר״ד (17 ;דנומגיז

 ר״ד (21 !סלפופ םיחא ינש (20 ;בקעי רקנלאפ ר״ד (19
 ר״ד (23 ;יצירואמ ןמפואק ר״ד (22 ;גיודול ךילדניורפ

 .המלש הורק ר״ד (24 :דראודא רגרביילק

 (אקארקב האושה ינפל ורגש) םיחמתמו ןיד־יכרוע תמישר .אי

 לארשיב םיאצמנה

 התביבסו ב יב א ־לת (א)
 ־טוג ר״ד ;רוטרא גייטרטטוב ר״ד !הירא רגנימואב ר״ד
 ר״ד ;ןילימיסקאמ (רוגרג) רסאודלוג ר״ד ;ףלודא דניורפ
 רדנלוה ר״ד ;לאומש קוטשנבואה ר״ד ;םלהליו םולבלקנוד
 ר״ד ;בקעי דלאו ר״ד ;רודיזיא ץיבורוה ר״ד ;ףלודא
 ר״ד ;ץ״כ ןמלה ר״ד ;סנמלק םסאי ר״ד ;קירנה םפאט
 ;באלסינאטס םואבלדנמ ר״ד ;וטוא השנמ ר״ד ;לרב ץנימ
 ;ןתנ ןרטש ר״ד ;לאירבג רללונק ר״ד ;השמ סירפ ר״ד
 (ןפשנירג םדוק) יקסני׳צדינש ר״ד ;רודיזיא טרבוש ר״ד

 .קירנה

 םילשורי (ב)
 (ץיברוה הקור) הקסניז׳זב רטסיגמ ;ןאי רלססיא רי׳ד

 םורג רטסיגמ ;ןאי (ןירגדדפ םדוק) ץיבאלפ ר״ד ;הלב
 ־בוסאק ר״ד ;קראמ לגינק ר״ד ;הנינאי (ץיבאלפ האושנ)

 .ףסוי לקנש ר״ד ;ןמור (לטאנ םדוק) יקס

 הפיח (ג)
 טפשמה תיבב טפוש םויכ — דלופואיל טרפפוה ר״ד

 .לאונמע ףלדו ר״ד ;ףלודא ןייטשרה ר״ד ;יאבצה

 לארשיב ורטפנ (ד)
 — באלסינאטס רממורפ ר״ד ;קירנה גרברבלייז ר״ד
 ¬תמל דוגאה ר״וי ׳"אביקע" םיינויצ םיטנדוטס תדוגא ר״וי
 ד״ועל הניחבב דמע ׳"רחשה" דוגא ר״ויו זיד־יכרועל םיחמ
 ר״ד ; 1951 תנשב תמ תכשוממה ותלחמ ירחאו ץראב
 םולבדלפ ר״דו דנומגיז הברוט ר״ד ;םיכאוי דלוהנרא

 .ןועמש

 רדבססול גיבדול ר״דלו ל״ז םולבדלפ ןועמש ר״דל הדומ ינא
 ועייסש ,הפ־לעבש תונורכזבו בתכבש רמוחב הברה םתרזע לע

 .רבחמה .הז רמאמ בותכל ידיב



 אקארקב ידוהיה םילוחה תיב
 תאמ.

 דראבצראווש .א ר״ד

 הנימב תדחוימ העפות איה אקארקב ידוהיה• םילוחה תיב
 םלוא .טרפב תידוהיה וז לשו ללכב אקארק לש היפואב
 ¬ודלות עקר לעו וז ריעב םידוהיה ייח עקר לע ותוארל שי

 .ללכב ריעה לש הית

 המודק הכולמ ריעכ ריעה תא דימת וניניע דגנל הוושנ
 ־וליגאיה הטיסרבינואה ,לוואווה םוקמ!׳תרוסמהו דוהה תבר
 תילוטאקה .ריסנכה זכרמ ,(הפוריאב תומודקה תחא) תינ

 .ןילופב תורפסהו תונמאה ייחל דקומה תדוקנו
 תובבר ,סחיב הנטק ריע איה ץידע ט״יה האמה יהלשב
 — םיסוסל םותר — דחא ירוביצ בכר■ ,םיבשות לש תודחא

 ¬חמ וזו תבכרה תנחת לא הלסיוה לעש ץעה רשגמ ךילומ

 .השרו דע רשק ןיא ךא ,בובללו הניול ריעה תא תרב

 םה — שזיימיזקב ידוהיהו ירצונה ,היסולפואה יזוכיר ינש
 הנשי .ןושלל ,תרוסמל ,הלכלכל םידרפומ ,םילדבומ טעמכ

 ףא — תרובעמ ןיעמ ,רשג ןיעמ הווהמה תחא הילוח קר
 :ךכ לכ םידגונמה תומלועה ינש ןיב — דחא דצל קר יכ

 םג תינלופה הפשה רשא ׳הדימאה תידוהיה הבכשה וז ןה
 בוחרב ,םודרטסב תזכורמ איהו היפ לע הבוהא םג הרוגש
 ויה תונויצה תעפוהל דע .הקסבולטיד תצקמבו הקסדורג
 תונמאהו ןורטאיתה יאנק ,םות םע םיללובתמ וז הבכש ינב
 ,"לפמט״ה אלא וניא ידוהיה םעה םע םרשק לכו תינלופה

 "םיטילעארזיא" וא ,השמ־תד־ינבל םדקתמה תסנכה תיב הז

 .םנושלב

 וז הבכש לע לטוה תיתרבחהו תילכלכה תואיצמה חוכב
 תבכרומ הבורב ירה) תידוהיה תולדה לש הלרוגל גואדל
 ¬ב המוא דע תפפוטצמה (םהינדודו םהיחא ,םהיתובאמ, אוה

 לבא ,תישחומ יתלבה המוחה ירוחאמ ינרמשה ידוהיה עבור
 עבורה הז ,םיסכנדאו יקסבוקרק תובוחרב דואמ דע תמייק

 ."שזימיזק" ומשב הרצקב עודיה

 תרוסמו תידדהה הרזעה חוכב — היה םייק םינש ינפל
 ןטק םילוח־תיב — םידוהיה ןיב םיקומעה ״םילוח רוקיב״
 לש עודיה ךילהתה תמחמ םלוא .הקסבש בוחר תביבסב

 ץלאנ ,םירברפ לא םייזכרמ תומוקממ םידוהיה ילגר תקיחד
 "קניר״ל ךומס ומייקל דוע היה רשפא יא .לסחתהל הז םג

 "הננא הטעבש" ׳חרב הטיסרבינואה ןינבל ךומס ,יאקארקה

 לש םייזכרמה םיניינבה ןמ המודכו םירמ הלותבה תייסנכו
 .ךכ לכ תירצונה ריעה

 תוברת ריע ,וז םימודק ריעב .דתיה תמייק ׳תע התואב
 םילוח תיבו תואפרמ לש הלודג תשר ,תיאופרו תיעדמ
 הלא תודסומ .הקינרפוק בוחרב שודקה ראזאל ש״ע לודג
 ¬ואב ךא ,הניובו בובלב םיינוטלשה םיזכרמה ידי לע וכמתנ

 הלא תונוטלשמ עובתל .דדמה ןמ הלעמל הז היה םימי םת

 לע הלטוה תאז הגאד .תידוהיה הייסולכואה יכרצל הגאד םג
 אלל ,ויה םינוא ירסח הליהקה ידעו םלוא .תוליהקה םכש
 ידי לע ןהיתויורשפאב תולבגומ ׳תופוקת היבג תויוכמס
 ¬וריעהו■ םייתכלממה רצואה ידרשממ םירידאה, םירחתמה

 ךרדב היה אל• םג .םייפסכ םיעצמא ירסח םג ןכ לעו ,םיינ
 ידמל היה םישודג םייללכה םילוחה יתב .תובגל יממ ללכ
 םירצונ םלוככ םבור ,תילעופהו תירפכה היסולכואהמ םילוח
 ןתשובלתב תוריזנ ושמ,יש תויחאכ ׳רתויב םיקודא םילוטאק
 םיטשוקמ םירדחה• תוריק ,םילודגה ןהיבלצ לע הרוחשה
 ¬אכ םיאנתבו ,"השודקה םאה" דחוימבו םישודקה תונומתב

 .הימש רכד ןאמ — רשכ לכואש רורב הל
 עבורב ידוהי םילוח תיב םיקהל ןויערה תא ולעה הלא לכ
 תבותכה הססונתה ותיזחבו ןינבה םקוה ןכאו .ידוהיה
 ינב" לש םילוחה תיב ,רמוא .דוה ,52ק1131 ו׳5מ61146ז״
 ימרות ויה ,הליהקה דעו תפוקמ טועפ םוכסל טרפ ."לארשי

 אוה .ליעל הראותש םיללובתמ לש הבכש התוא ינב ןיגבת
 ןינבל ךומס תחא המוק ןב ,8 הקסניבוקס בוחרב םקוה
 ותמקה ימיב וערתשה הז ןימל רבעמ ."שזימיזק״ב הליהקה
 לש יתימאה "םאלס׳״ד ,רתויב תחנזומה תולדה תונכשמ
 התלועפו הלבז יחטשו םיאכלחה לכ ץברמ ,"הילסיוישפ"

 .ריעה לש

 תוגרדמה רדח ,ןינבל ול .דתיה תראופמו הבחר הסינכ
 .םינבדנה תומש םהבו ויתוריקב שיש תוחול אשונ

 ,םייללכה םילוחה יתב לכ תמגודכו וב ויה תוטימ םינומש

 ־יח ,(רהאטש ר״ד) תימינפ :תוקלחמ עבראל היה קלוחמ
 ןאי ר״ד) םידליו (סכאל ר״ד) תודלוי ,(לטכאו ר״ד) תיגרור
 יאפור .(ואדנל לאפר ר״ד ד״וע ,להקה שאר לש ויחא ואדנל
 ,הדובעב םתוריסמב ,םתויחמומל רבעמ ונייטצה םילוחה תיב

 םמשו ,תואיל אלל םתרמשמ לע םינש תורשע ודמע םהמ
 םא יכ ,אקארק ידוהי ברקב קר אל הבהאלו הליהתל אצי
 ירוזיאל ףאו היזלשו תיברעמה היצילג לש לילגה לכב םג
 אלהו ,לארשי תיב "ךמע" תובבר .עיגה תיאסרגנוקה ןילופ
 ,התואירבב תפפורמה ,התסנרפב תששורמה ,םעה תלד איה

 הנומאו■ הלואג ןוחטב האלמ השפנו הפל דיהמ!ןוזינ הפוגש
 הז דסומב הלצהו הרזע ואצמ םלוכ הלא ,חישמה■ תאיבב
 רשא דע וא לאוגה אובי רשא דע וז "םייניב,/ תפוקתב

 .דלטיה ינשבכב .דלא אכד ייחמ "ולאגיי"

 אוה דחאה .םיאפור ינש לש םהיתומשב דחוימב בכעתא
 דחוימ ןפואב קבד ולש הקלחמב ולופיטל ףסונ .סבאל ר״ד
 תודלות רקח :רתויב הנושמו רידנ היה םהה םימיבש רבדב
 ¬תהש םלועה תומחלמ יתשמ יח תאצל הכזש רחאל .האופרה

 הז וביבחת לומגל םג הכז ,הידוהי לעו אקארק לע ולגלג
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 ־וליגאיה הטיסרבינואב האופרה תודלותב הצרמל הנמתנו
 .תיג

 ר״ד אוה ,תאזב רכז,דל יוארה ,ינשה אפורה לש ומש
 תיב ילספס תא שטנ ידמל רתואמ ליגב .אריפס לאפר
 שמישו היגולוטואב החמתה .האופר דמלו הבישיהו שרדמה
 םילוחה תיב לש תיגולוטואה האפרמה אפורכ תובר םינש
 תונותעב הז עוצקמב םירמאמ םסרפל הסרה ןכ .ידוהיה

 .הניוב תיאופרה
 םילוחה תיב םרחוה ,הנושארה םלועה תמחלמ ץורפ םע
 םילוח תיבכ תופסונ םינש שלש שמיש ןכו ׳אבצה יכרצל
 לטינ ךכו■ .השדחה ןילופ לש תונושארה היתונשב יאבצ

 .םינש עבש לש הפוקתל תידוהיה היסולכואה ידימ

 תורש רחאל 1920 תנשב רזח הלאה םירוטה בתוכשכ
 ־ארקבש הז םוריח בצמ.וינפל אצמ ,םינש שש ךשמב אבצב
 טניו׳גהו■ "וציו" ףינס תרזעב .םילוח תיב אלל תידוהיה אק
 הבר המ תקסגכוב בוחרב תינמז האפרמ םיקהל חילצה
 ¬יטל וכזש שדוחל םילוח ףלא רפסמה חיכוי תופיחדה ,דתיה
 לבקל תנמ■ לע אלש האפרמב ודבע םיאפורה .הז םוקמב לופ
 ר״ד ,טרגדלוג .ל ר״ד :הדות רתיב ךכ לע ורכזיו סרפ
 .דראבצראווש הבלסינורב ר״ד ,ואדנל .י ר״ד ,רקנש .י

 ,האפרמה לש המיקמו המזוי םג ןבומכ הנמנ םהילע
 .הלאה םירוטה בתוכ

 לע ץוחלל םיאפור לש דחוימ דעו לחה תאז םע דחי
 ¬צה .םילוחה תיב תא שדחל םירחא תודסומ לעו הליהקה

 ¬קבה ,ואדנל לאפר ר״ד אפורה הלא םיצמאמב■ ילא ופרט

 .רהאטש ר״דו גרבסנייוו .י ר״ד ,גרבנזייא .פ ר״ד גולוירט
 .םירפ תא םיצמאמה ונתנ םינש עברא רובעכ

 רשעמ הלעמל לש הקספה רחאל רמולכ ׳1925 ראוניב
 ןגרואמו ץפושמו■ בחרומ אוהו םילוחה תיב חתפנ ,םינש
 םייניע) תושדח תוקלחמ יתש ׳תוטימ האמ וב שי .שדחמ
 ־קב תימיכ הדבעמ ,יגולונגטנר ןוכמ ובו (ןזאו ןורג ,ףאו

 .תופסונ תואפרמו השידח תיגולוירט

 הקסגכוב בוחרב טניו׳גה לש האפרמה הקרופ העש התוא
 יאפור לכ טעמכ .םילוחה תיבל הנתמב רסמנ השוכר לכו
 ילהנמ תוגרדב םהמ ,םילוחה תיבל םה ףא ורבע האפרמה

 .תוקלחמ
 הפסונ .םילוחה תיב לש הלודגה הפונתה תע האב התע

 *דוע ןכמ רחאלו תוטימ םירשע ופסונ .הינש המוק
 ¬שה םלועה תמתלמ לש האושה ברע שממ ,1939 תנשב
 תוירוביצ תואפרמל דחוימה ןינבה תכונח תא ונגגח הינ

 .גרברסאוו תחפשמ תמורתב רקיעב םקוהש
 לש תולודגה (1939—1925) םינשה הרשע שמח ויה ולא
 תידוהיה היסולכואה הלדג יכ םיכרצה ורבג .םילוחה תיב
 קפדתהל ולחה יכ דע הראפתל אצי םילוחה תיב לש ועמשו
 יוויצל םאתהבש רמול ךירצ ןיאו םירצונ ףא ויתותלד לע
 ¬שי יאנוש ףא ואצמ אל ,ם״במרו סטרקופיה האופרה תובא

 .םהינפב םילוענ האופרה ירעש תא םיקהבומ לאר
 האופרה תדובעל םג םילוחה תיב ףרטצנ הפוקת התואב

 .׳"102״ תרבח םע הלועפ ףותיש ךות תילאיצוסה
 םיינויע■ םידומילל תויחאל רפס תיב חתפ םילוחה תיב
 הלעש■ ,הז רפס תיב תורגובמ תובר .םייתנש לש םיישעמו
 תויחאכ םויכ תושמשמ ׳דעומ דועב ןילופ תא תאצל ןהידיב
 .לארשיב םילוח תופוקו םילוח יתבב תוישאר תויחא ןהמו■
 התואב םילוחה תיב יאפור לש יעדמה לוביה םג דואמ בר
 ר״ד לש םתדובע תא הז םוקמב ריכזהל אל ךיא .הפוקת
 םג ,גולוגגירלה אריפס ףסוי ר״דו טסינרטניאה גרבסלב
 .ל״וחבו ןילופב םיבר םירוביח■ םסרפ הלאה םירוטה בתוכ

 :ץקהו
 לש ראפה ריע ,אקארקל וסנכנ 1939 רבמטפסל 5 םויב
 ¬רגה םיסגלקה תורוש ,ןילופ תודהי לש ראפה ריעו ןילופ

 .םינמ
 ץמוק םהמו םייחב ורתונ אקארק ידוהימ םידדוב תואמ
 .םהמ דחא הלאה םירוטה בתוכו הז םילוח תיב ידבועמ ןטק
 .ונעמלו וב ודבע רשא לכל ןורכז תבצמ ולא תורוש הנייהת





 תונמאו תוברת





 ןייטשפליה םייח ר״דה ש״ע ירבעה רפסה תיב
 תאמ

 קאסוב ריאמ

 ¬שי תוליהקב ךונחה תוטישב םילדבהה ויה םילודג אל
 האמה תליחת ןיב תיחרזמהו תיזכרמה הפוריאבש לאר

 רמוח םג .הרשע הנומשה האמה ףוס ןיבל הרשע עבראה
 ¬ורב אלו קמועב קר םינשה תואמ ךשמב הנתשה דומילה

 התלעה אל ,וז הפוקתב העיפוהש ,תינברה תורפסה .בח
 םישדח םיכרע תרידח םע .תושדח תויעבו םישדח םיאשונ
 .לודגה הנפמה אב הרשע־עשת״ד האמב תידוהיה הנוכשל
 תוברתה ןיבל שורפה ידוהיה םלועה ןיבש ,ץיחה תסירה

 לארשי חור לש תוירוקמה. תורוצה תא השטשט ,תיפוריאה
 לע םימחול ולחה םינפבמו ץוחבמ! תוחוכ .ותולגב אבס
 ןיב םירשג תרישג לע ,ידוהיה רובצל השדח הרוצ ןתמ
 ךותמ ,םיינרמש תוחוכ וצמאתה םתמועלו ,תומלועה ינש
 .הלאה םירשגה תא דימשהל ,תירוקמה תוברתה םרה דחפ
 תיזכרמ ריע ,אקארק ידוהי ןיב םג ררש בצמ ותוא
 תואנקב הרמשש ,תיאטיסרבינוא ריע ,תיברעמה היצילגב
 הניחבמ הבורקהו ,"תינלופה הנותא" הייונב לע הואגבו
 בטיה ורכז הידוהיש ריע ,תירטסואה הניול — תיתוברת
 הלגמה״ו ח״בה ׳א״מרהכ הינבר ,םינואגה תרוסמ תא
 תוברת תצפהל םינושארה םייניצרה תונויסנה ."תוקומע
 ושענ ידוהיה רעונה ןיב דחוימבו םידוהיה ןיב תיפוריא
 וז הפוקתב .(1846—11816) תיאקארקה הקילבופרה י״ע
 םיליכשמה־םידוהיה םירומה ל״נה חטשב דחוימב ולעפ
 ןייטשרבליז לדנמ םחנמ ירבעה רפוסה ׳ןרובגש םוילוי
 ,םידוהיה ידליל יתלשממה רפסה תיב .יקציול ףלודאו
 ¬יגב םהידומיל תכשמהל וידימלתמ םיבר ןווכ ׳זא םקוהש
 תוללובתהה. רוקמל ןמזה ךשמב ךפהנו תויתלשממ תויסנמ
 דחא דצמ לארשי ידליל דומילה תבוח .ידוהיה עבורב
 רפס חיב תמקהל ואיבה ינשה דצהמ העימטה ינפמ דחפהו
 רפסה תיב) םיקודא םידוהי לש םתחגשה תחת ידוהי־יטרפ
 ונויסג םג .בר ןמז םייקתה אל הז ךא (רטניו יכדרמ לש
 דומלת" רפס תיב םיקהל ץיברוה ביל הירא ברה. לש
 האמה ףוסב .םישקובמה תוריפה תא אשנ אל "יללכ הרות
 השגרוה ,תימואלה היחתה תעונת תושדחתה םע ,אוא־ה
 ¬פא ןיאש דחמ היה רורב .ריעצה רודה לרוגל הדרחה
 ¬תהה — ךדיאמו תידוהיה תוחגתסהה תא םייקל תורש

 תא ועזעז תינוציקה תוללובתההו תודהיה יכרעמ תוקחר
 .םעה דיתעל םתדרחב םידוהיה

 האציש ,תירבעה תונותעב םיעיפומ ולחה 1892 תנשמ
 רטלא תאמ םירמאמ ("הפצמה׳" ,"דיגמה") אקארקב רואל
 לע ,םירחאו ,רנזרד ףסוי ,רזאל םחנמ ןועמש ,קמדוש
 רעונל תונקהל עדי רשא ,ירבע רפס תיב לש ותוציחנ
 תא רשקי תאז םעו תיפוריאה תוברתה יכרע תא ידוהיה

 האמה תליחתב .םיינחורה ויכרעלו ידוהיה םעל תובבלה
 חטשל ינויערה סומלופה חטשמ השרפה הרבע םירשעה
 תפש" הרבחהמ ,ריעבש םינושארה ןויצ יבבוח .ישעמה
 יאמדקאה דוגאב םינגרואמה םיריעצה םינויצהו ,"תמא
 תמקה ןויער עוצבל תשגל 1902 תנשב וטילחה ,״רחשה״
 /׳ידוסיה ירבעה רפסה תיב תרבח" זא המקוה .רפסה תיב
 ,ןיטשטוו לבייפ ,אריפש לאומש ,רזל המלש :ויה הימזויש
 ,ם״פ לדנמ ׳ןרוהבייא ,רנזרד ףסוי ׳םיובנדניל םהרבא
 ,גיטפהרהוו לאומש ר״ד ,םיובנטרימ ,רזאל םחנמ ןועמש
 ךרדה הקוחר ךא .ץיבורדגסבלא יניסו ןיטשפליה םייח ר״ד
 ¬בעה וקפתסה השעמל .התינכת עוצבל הרבח תמקה ןיב
 םירומה תרזעב תירבעל םיסרוק תמקהב ריעבש םיר

 .טלביירדו יקסבוקלו חבש
 ¬שב .ירבע רפס תיב תמקהל םירחא תונויסנ םג ושענ

 םיקהל הסנו גנוי ריאמ ר״ד ברה אקארקל אב 1906 תנ
 דורב וריעב םיקהש דסומה תמגודב ,תירבע היסנמג הפ
 ¬לשה תאמ ןוישר תלבקב ותחלצה ףא לע .הירגנואבש
 גגוי ר״דה הכז אל (יוג דחא לש ומש לע םנמא) תונוט
 ¬תמה לש תטלחומה םתודגנתה ללגב ותינכת תא עצבל
 תמקה יגפמ ודחפ הלא .םיינוציקה םיקודאה לשו םיללוב
 םירז םיעדמ תצפה ינפמ — הלאו םידוהיל דחוימ דסומ
 ר״דה לש ונויסנ םג לשכנ הלא תוביס ללגב .םידוהיה ןיב
 (דוחל) תונבלו םינבל תילאירה היסנמגה .רגילז ףסוי

 .םידחא תועובש קר המייקתנ אקארקב

 הררועתה ׳הז ןוויכב תועתריה לש תודחא םינש רובעכ
 םידומיל תינכת הדבועו "ידוסיה ירבעה רפסה תיב תרבח"
 לע ,גיטפהרהו לאומש ר״דה לש ותולדתשהב ,הרשואש
 לש וזל הליבקמ התיה תינכתה .יתלשממה חוקפה ידי
 ידומילמ תועוצקמ הילע ופסונ קרז םייתלשממ רפס ־יתב
 רפסמשכ הנושארה התכה המקוה 1908/9 תנשב .תודהיה
 .הטאר השמ היה רפסה תיב לש ולהנמ .30 — הידימלת
 ¬ליל תירבעל םיסרוק םג 1911 תנשב• םיקהל חילצה אוה

 תועידיה תקמעהל םיהובג םיסרוקו 14—12 ליגב םיד
 ושענ הלאה םיסרוקה .תירבעה תורפסבו שרדמב ,דומלתב
 ¬ארה םירומה .ירבעה ןוכיתה רפסה תיב סיסבל כ״חא
 בקעי ילתפנ ,בלפימ ןמחנ :ויה םיירבעה תועוצקמל םינוש
 שדחה דסומה לש ותוססבתה .טלמור יבצו רנטלצ־רנטיוק
 ¬לי יחלוש ,םירוההמ קלח .ךשוממ קבאמ ידחא קר האב

 ¬וציקה םינרמשה ידי לע ףדרנ ,שדחה רפסה תיבל םהיד
 בוחרב וצופנ הצמשה יבתכ .הליפתה יתבמ שרוג םגו םיינ
 תועוצקמל םירומה .תונוטלשל החלשנ הנשלהו ידוהיה
 םיללובתמ םחורב ךא ,הארוהל םיכמסומ םנמא ,םייללכה
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 םייתלשממ רפס יתבב הארוהה. .דתיה םתכאלמ רקיע .ויה
 .שדחה דסומב ודמיל םירהצה ירחא תויונפה תועשב קרו

 ,תויעוצקמ תועידי ילעפ םנמא םירבעה תועוצקמל םירומה

 ברס יתלשממה חוקפהו ויה תילמרופ תוכימס ירסח ךא
 .םירומכ םרשאל

 רפסה■ תיב לש תותכ עברא תמקה רחאל ,1912 הנשב
 ךשמהה תלאש הררועתה ,(120 םידימלתה רפסמ) ידוסיה
 ־חמ תותכ יתש זא ומקוה תוידוסיה תותכה עבראל לעמ:

 תויה ,ןהידימלת ויה םיטעמ ךא (^,12^10^6) תויתקל
 רפס יתבל ,םבור ,ורבע תידוסיה תיעיברה התכה ירגובו
 רפס תיב תמקהב םעט היה אל .םייתלשממ: ,םיינוכית
 ¬ממ םיינוכית רפס יתבל םידימלת קפסיש ידוהי־ימואל

 תועידימ ושכר רשא תא םידימלתה וחכשי םהב ,םייתלש
 םג .תוללובתהה חורמ ועפשויו תוידוסיה תותכב תודהיה

 תנשב .ותוחתפתה לע הלקה אל רפסה תיב ןוכש תיעב
 ,ה׳ז׳זבדופ בוחרב רכשומ דחא רדחב דסומה אצמנ 1908/9

 — םשמ ,הנאיטסבס בוחרב םירדח ינשל רבע הנש רחאל

 ןושארה ןינבה כ״חא םקוה רשאב) הסוזו׳זב בוחרב ףירצל
 רפסה תיב ול אצמ 1918—1911 םינשבו (רפסה תיב לש

 .29 הדורטרג בוחרב טלקמ

 וייח השעש ׳רזל המלש רפסה תיב לש ןושארה ואישנ
 שרגמה תא 1913 תנשב תונקל■ חילצה ,הז דסומל שדוק
 תנשב לחה םגו ה׳ז׳זבדופ—הבוזו׳זב ׳חר תניפב תיבהו
 ¬וק שולשל ןנכותש ,(רגניז סדנהמה) ןינבה תמקהב 1914

 קרו הינבב הקספה הלח הנושארה םלועה תמחלמב .תומ
 ־רמיצ דרנרב סדנהמה) ןינבה םלשוה 1918—1917 םינשב
 עדיש ,רזל המלש רמ לש ותונשקעו ותוריסמל תודוה (ןמ
 ־פלי,ד םייח ר״דהו רפוס דלופואיל ר״דה תרזעב ׳סייגל

 .(תונורק 50.000) ץוחנה ףסכה תא ,ןיטש

 תווקתה לג םעו■ רפסה תיבל שדחה ןינבה תריסמ םע
 היסנמג חותפל טלחוה (רופלב תרהצה) תושדחה תוימואלה
 רפסמ .רגרבצלוה ףלודא רמל הרסמנ הלהנהה .תינושל־זד

 דסומל .15 היה היסנמגה לש הנושארה התכב םידימלתה
 ¬אל .תונוטלשה ידי לע תורכומ תויוכז םוש■ ויה אל שדחה

 ימחה ןינע שדחמ ןודנ היסנמג תותכ עברא ומקוהש רח
 עבראל לעמ הכאלמל רפס תיב םיקהל תויטנ ויה ׳ךש
 ¬ובג תותכ תמקהב ךישמהל טלחוה ךא ׳היסנמגה תותכ

 ושגנ הלשממה תשירד יפל .ןוכיתה רפסה תיב לש תוה
 ¬פל תוניחבל תודהיה תועוצקמל םיכמסומ יתלבה םירומה

 .תינבר־תיתלשממ הדעו: ינ

 ונממו ןהב ןואיל ר״דה ידיל הלהנהה הרבע 1921 תנשב
 ודיב הקיזחהש ,ררש שריה רמ (1923) הלהנהה תא לבק
 ותוכזל .(1939) הינשה םלועה תמחלמ: ץורפ דע הכורבה
 רפסה תיבל תויתלשממ תויוכז ןתמ רקיעב םושרל שי

 הריהמה תוחתפתהה הלחה ןמזה ותואמ .(1924) ןוכיתה
 ירחא ׳דסומה יאישנכ ודמע ררש רמ לש ודצב .דסומה לש
 םהרבא ,ןיטשפליה םייח ר״ד ,רזל המלש רמ לש ותומ

 בושו (1924—25) ליגנרק רודיזיא ר״ד ,(1923) םיובסונ
 .(1939—1926) ןיטשפליה םייח ר״ד

 ¬מה תורצ ללגב■ .ךלהו: לדג תותכהו םידימלתה רפסמ

 דומלל תודחא תותכ ידימלת וצלאנ ןושארה ןינבב םוק
 תיב ןינבב שדח ףגא םקוה 1924 תנשב .תורמשמ יתשב
 דעו .תושירדה תא האלמ אל וז הבחרה■ םג ךא ,רפסה
 חילצה ןיטשפליה םייח ר״דה לש ותושארב רפסה תיב
 ¬כת ונכוה .דסומה תברקב ודמעש ,תודחא תותקב תונקל

 ,םייפסכ ויה םיירקיעה םיישקה .ישילש ןינב תמקהל תוינ

 ¬חא תוריד ןהיריידל תתל ךרוצ היה תותקבה יונפ םשל

 ריזחהל תנמ לע — תואולה סייג רפסה תיב דעו■ .תור
 םולשת לטוה .ריעה ידוהימ — ריזחהל תנמ לע אלשו
 הולמ הנתנ "סקינפ" תרבח .םידימלתה ירות לע דחוימ
 םוכס בדנ להוו רותרא יאקנבה .לז 300.000 םוכסב
 םוכס הוולה ולש קנבהו הרטפנש ותשא רכזל .לז 20.000
 התלע ויתומוק שולש לע ןינבה תמקה .ליז 100.000
 ןמדלפ דוד סדנהמה לש ותינכת יפל העצובו .ליז 600.000
 .דלווכוה■ יצירומו ץיבובוקעי ,רנסכו ולס םיסדנהמה ידי לע

 .שומשל ןינבה רסמנ 1930 תנשב

 ¬לד הקיטסיטטסה הדיעמ רפסה תיב לש ותוחתפתה לע

 : ןלה

 :ידוסיה רפסה תיב

 הנשה םידימלת תודימלת ה״ס

407 150 257 1929/30 

428 165 263 1930/31 

400 167 233 1931/32 

350 142 208 1932/33 

432 179 253 1933/34 

503 205 298 1934/35 

507 194 313 1937/38 

 :ןוכיתה רפסה תיב

 הנשה םידימלת תודימלת ה״ס

530 247 283 1928/29 

591 265 326 1929/30 

646 265 381 1930/31 

692 286 406 1931/32 

709 284 425 1932/33 

617 250 367 1933/34 

588 250 338 1934/35 

825 348 477 1937/38 

 ידוהיל דיחי יכוניח דסומ היה אל הז דסומש רוכזל שיו
 ,(רצנפ רמ תלהנהב) "הרות דומלת" לע ףסונ .אקארק
 יתב לעו םיינוציק־םיקודא םירוה ידלי תואמ ודמל וב
 ¬זמה" םעטמ ירבע רפס תיב :ריעב ולעפ ,םייתלשממ רפס

 ןוכית — ״ינומכחת״ו ,ידוסי — ״ירבע רדח״ — "יחר
 תיב ,ןישננוז ר״דו ץיביק והילא ,רגילק ברה תלהנהב
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 ר״דה תלהעוב םודארטס בוחרב "ירחסמ" ןוכית ירבע רפס
 םעטמ תויבל רפס תיב ,גינפרבליז .ז ר״דהו גידנטש .ש
 רנימס ,ררינש הרש תלהנהב "בקעי תיב" — ״הדוגאה״
 ,ןאילרוא תלהנהב הבלסינאטס בוחרב הז םשב תורומל
 תיב ."הרותה ידוסי" — ״הדוגא,״ד םעטמ םינבל רפס תיב
 ס§ח151(0 — ״הדובעה זכרמ״ תונבל תיעוצקמ הנכהל רפס

 .םינבל הכאלמל רפס תיבו לקנרפ הזילע תלהנהב זיז3<:>,

 ¬ופב ךונחה תודסומ לש יללכה הנבמב ולחש ,םייונשה
 ארקנש ,ירבעה רפסה תיבל שדח הנבמ ןתמל ואיבה ,ןיל
 עבראל לעמ .ןיטשפליה םייח ר״דה לש ומש לע םייתניב

 ¬וכית תותכ עברא ומקוה ידוסיה רפסה תיב לש תותכה
 :ןואציל לש תומגמ שולש — ןהילעמו תויללכ תוינ

 .יגולויב (3 ,יסיפ־יטמתמ (2 ,יטסינאמוה (1
 ־סינמוה־תיללכה המגמהו היסנמגה■ הלבק 1937 הנשב
 .םייתלשממ םיינוכית רפס יתב לש תואלמ תויוכז תיט
 ¬ינפה וייח תרשעהב םג הרושק התיה דסומה תוחתפתה
 רפסה יתב ןוגרא תינכתל המאתוה םידומילה תינכת .םיימ
 םידומילה תנש לכ תיצחמב ,ןילופב םירבעה םיינוכיתה
 חוקפ תחת םיירבע תועוצקמל תורגב תניחב המייקתנ
 ¬שה ותומ תנש דע .השרוב לארשי תמכחל ןוכמה גיצנ

 .ןוהט עשוהי ר״דה תורגבה תוניחב לע חוקפב ףתת
 ,הימכל ׳הקיסיפל רישע דויצ תולעב תודבעמ ומקוה

 םיימשרה םידומילה לע ףסונ .הימונורטסאלו היגולויבל
 תועוצקמב םינינעתמ םידימלתל םיגוח ומקוה רפסה תיבב
 יבבוחל .תופשל ׳תורפסל1 ,הירוטסיהל םיגוחב םימייוסמ
 ,רויצל גוח ,יתמארד גוחכ םידחוימ םיגוח ומקוה תונמא
 הנשב ,םידימלתלו םירומל תוירפס ודסונ .׳דכו תרומזת
 תינלופה הירפסב ,םירפס 1260 םירומה תירפסב ויה 1938
 ¬רוטסיהב ׳1060 — תינמרגב ,םירפס 2000 — םידימלתל

 .2630 — זא ויה םיירבע םירפס ,330 — הי
 ועצב ,"תידדה הרזע" ונגרא ,םינותע ואיצוה םידימלתה
 רפסה תיבב לעפ 1924 תנשמ .ל״קקה תבוטל תולועפ
 דעוה .רנגיט הרואל ׳בגה לש התושארב "םירוהה דעו"
 םידליל ץיק תובשומ ןגרא ,תלוכי ירסח םידליב ךמת
 אוה .הנפוקזב ףרוח תובשומו הקברב ,הבקסב ,ןורטסואב
 200־ל) רעונה תנטייקל דחוימ ןינב םיקהל םג חילצה
 ומקוה םיכרצנ םידימלתב הכימת םשל .היובזב (םידלי
 ר״דה םש לע (.לז 150 ךסב דחא לכ) םיתש :תוידנפיטס
 150) םיובסונ םהרבא םש לע הידנפיטס ,ןייטשפליה םייח
 ¬נפיטס ,(.לז 100) רדנלדירפ רתסא םש לע הידנפיטס ,(.לז

 לשרמה םש לע הידנפיטס ,ר.יגיט הרואל םש לע היד
 .יקסדוסליפ ינלופה

 םשל ."םירגובה דוגא״ב ונגראתה רפסה תיב ירגוב
 תוידוהי תוגיגח רדה בורב וגחדה ידוהיה יוהה• קוזיח
 ־ה שרגמב רמועב ג״לב טרופסה גחו "םירוכבה גח״ב

 םילגדו תרומזת תיולב וכרענ הלאה■ תוגיגחה ."יבכמ,,
 םקוה 1931 תנשב .ריעה תובוחרב ורבעש םינבל־םילוכת
 הלפת הכרענ וב "תובא תלחנ" הלפת־תיב רפסה תיבב

 הזה הלפתה תיבב .דומלתל םירועש ומייקתהו םוי־םוי
 ־תיב תלהנה .םידימלתל הוצמ־רב תוגיגח יסקט וכרענ
 ריכזמה םויה — ןדמ ריאמ) םידימלת ידיב התיה הלפתה
 הצרמ — ל״ז סינוק םירפא ,ןושלל הימדקאה לש יעדמה

 ־יפוצ חורב רעונה ךונח םשל .(תירבעה הטיסרבינואב
 ושארב) "ירבעה הפוצה" םידימלתה ןוגרא םקוה ימואל

 .(ל״הצב ףולא־ןגס םויה — ןמדלפ באז

 הררוע יעוצקמ ךונח ידוהיה רעונהמ קלחל תתל המגמה
 היה םייק .שדח דסומ םיקהל ירבעה רפסה תיב דעו תא
 — ״הדובעה זכרמ״ — תונבל יעוצקמ רפס תיב אקארקב
 ודיקפתו 1916 תנשב דוע ותישארש ,״ס^ח^ס
 — המחלמ תומותי רקיעבו תוידוהי תורענ דמלל היה
 םיקהו רפס תיבל חתפתה הזה דסומה .׳דכו האלטה ,הריפת
 ,המקירל ,הגירסל ,םינבלל ,הריפתל תוקלחמ 1923 תנשב

 תודימלתה רפסמ עיגה 1936 תנשב .׳דכו תיב קשמל
 םקוה 1930 תנשב .םינבל הזכ דסומ היה רסח .200־ל
 הכאלמל רפס תיב ןוכיתהו יממעה דפסה תיב דעו י״ע

 המוק ןב ןשי ןינב דמע ,ירבעה רפסה תיב רצחב .םינבל
 ¬מל רפס תיבל והוכפה דלרדכוהר רנסכו םיסדנהמה .תחא
 ושדקוה םידחא םירדח .החפמו תונוכמל םלוא ובו הכאל
 תיב ינינבבש ןושארה ,ןשיה ןינבב תודבעמלו ינויע דומלל
 ־להנמלו ררש שריה רמ הנמתנ דסומה להנמל .רפסה
 ודמעוה ותרזעל .רקורד דלופואיל סדנהמה לבקתנ יעוצקמ
 ¬תנ רפסה תיבל .ןזייא לארשיו רגניבליז סחנפ םיכירדמה

 רפס תיב ירגוב וא היסנמיגה לש א התכ ירגוב ולבק
 הקינכמ־תורגסמל הקלחמ המקוה .הנש 14 לש ליגב ידוסי
 ,םינש שולש דומלל םידימלתה לע היה תינכתה יפלו
 עבראו םירהצה ירחא םיישעמ םידומל לש תועש עברא
 ¬ה תועוצקמה .םירהצה ינפל םיינויע םידומל לש תועש

 ־סקנפ ,ץראה תעידי ,תינלופ ,תודהיה ידומיל :ויה םיינויע
 רפסה תיב .תואנכמ ,םירמוח תעידי ,טוטרשו רויצ ,תוא
 ידי לעי רשוא 1933 תנשבו תונוכמבו םירישכמב דויצ לבק
 30 רפסה תיב הנמ וחתפהב .םייתלשממה חוקפה תודסומ
 תנשב .הנושאר םויס תניחב הכרענ 1934 תנשב .םידימלת
 ,25 — ב התכב ,םידימלת 53 — א התיכב ויה 1937/38

 .25 — ג התכב

 רפסה תיבו דסומה לש הנבמה הנוש 1937/38 תנשב
 לש םידומיל תינכת לעב ,תינכמ היסנמגל ךפהנ הכאלמל
 תיב תוחתפתה התוותוה השדחה תינכתה יפל .םינש שולש
 תוכתרל ,הקינכמל ,הינבל תוקלחמ תמקה ןווכב רפסה

 .תורגנלו

 לכ תא ליכיש ,דחוימ ןינב היה ץוחנ הזה דסומה חותפל
 ¬ילו תואצרה ירדח ,הכאלמ ימלוא ,םינסחמה ,תודבעמה
 םג ושכרנ .לז 650.000 התלע ןינבה תמקה .םידומ
 ןינבב םידומילה תחיתפו .םלשוה ןינב,ד .דויצו תונוכמ
 תמחלמ הצרפ הז םוי םצעב .1.9.1939־ל הננכות שדחה
 חא םינמרגה ודדש ,אקארקל םתשילפ םע .הינשה םלועה
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 םינינבה םג ומרחוה ןמז רחאלו םיידוהיה רפסה יתב דויצ
 .םהימיקמ ידיל דוע ורזח אלו

 :אקארקב ןוכיתהו ידוסיה ירבעה רפסה תיב ירומ

 ¬בע) ףלוו גרבטלב ר״ד ,ןייטשנרוא ,(רויצ) יבצ ןמרהא

 ,תינלופ) ריאמ ןיורב ׳ןמרדנילב ,(תידוהי הירוטסיהו תיר

 ־ףלוו שרב ר״ד ,(הירוטסיה) הננא םורב ר״ד ,(הירוטסיה
 ¬בע) םייח■ גרובצניג ,(עבט) לחר רסוודלוג ,(תיניטל) ביל

 ,(הכאלמל רפסה תיבב ךירדמ) השמ יקסבורבוד ,(תיר
 ,(הכאלמל רפסה תיב להנמ) דלופואיל רקורד סדנהמ

 ,הניגר רבה ,והילא רבה ,(הקיטמתמ) והיעשי טלבירד

 — טרבלא ןמכוה ,ןמכוה ,(די תכאלמ) הניגר ראוי־ןמיזיוה

 ,(תיניטל) רליה ,(להנמ) ףלודא רגרבצלוה ,ל־״נה לש ונב
 ,(הקיטמתמ) לתא טפט־ןרוה ,(תירבע) לאומש ץיברוה ר״ד
 יקסבוקלו ,(הימיכ) לימא ןמדלו ,ןואיל יקסבולוו סדנהמ
 ¬דמ) סחנפ רגיבליז ,(רויצ) טנומגיז ןידיז ,(תירבע) חבש

 טפט ,(תינלופ) הנח שיט ,(תינמרג) ףלודא ןמרבליז ,(ךיר
 עשוהי רנוארט ,(תולמעתה) ןמדה רפט ,(הקיטמתמ) השמ׳
 ,(ךירדמ) םייח םהרבא דרי ,(תירבע) סנוי .בג ,(הקיסיפ)
 ןואיל ןהכ ר״ד ,קחצי םיכאוי ןהכ ,ןימינב יקסמילשורי
 םייח בל ר״ד ,(תיניטל ,תירבע) ןויצ־ןב ץכ ר״ד ,(להנמ)
 ,(הירוטסיה) עשוהי רלחמ ,היפוז םרקנייל ,(תיניטל ,תינלופ)
 ןמחנ בלפימ ,(הירוטסיה) םחנמ ןייטשלימ ,יצנגיא רלימ
 קרומרמ ,(היפרגואיג)הרואל רגצמ ,(תירבע) םחנמ ,(תירבע)
 ־לדנ ,(היפרגואיג) שריה יקסבוסוק־יקסנימרמ ,(להנמ)
 רלדיפ ,(תירבע) שאטופ־סיקרנ .מ ,(די תכאלמ) הדע טכה
 ¬תה) הלדא ןמלפ ,(תינלופ) םוילוי ןרוהדלופ ר״ד ,םירפא

 שריה רפפ ר״ד ,(הקיטמתמ) םנמלק רינשלפ ,(תולמע
 רדנלדירפ ר״ד ,בקעי דניורפ ר״ד ,(תינמירג ,תירבע)
 ¬דמ) ןמרה רשירפ ,(רויצ) לרק רטסרפ ,(תינמרג) לאכימ

 ילתפנ רנטלצ־רנטיבק ,(תרומזת ,ךירדמ) שאראק ,(ךיר
 ¬בע) םייח ךיירנרוק ,(היפרגואיג) לאומש ןמרפפוק ,בקעי

 ¬ניבור ,(תולמעתה) טרבלא רדר ,הניבלמ גרבנילק ,(תיר

 רגזור ,(תירבע) לארשי גיוצנזור ,(תירבע) ילתפנ ןייטש
 ,יצירואמ הטאר ,(תינלופ)הלנןוהט־טסור ,(תירבע) דלופואיל
 ¬יטל) םחנמ ןייטש ר״ד ׳הרואל לפמיר ,(להנמ) השמ הטאר

 לאומש גידנטש ר״ד ,(תיניטל) הסדה גרבניטש ,(תינ
 ,(די תכאלמ ,תינמרג) הקירדירפ גרבנרטש ,(תינמרג)
 ־ומש ,(ךירדמ) ןפטס קיצרסולש ,(תולמעתה) הזליא לגניש
 ,(הריש) ךורב רברפש ,(רויצ)גרבנש ,(תירבע) השמ ץיבלא

 .(להנמ) שריה ררש

 :רפסה תיב יאפור

 .םירמ רנכפ ר״ד ,עשוהי רפרודשרה ר״ד

 :םייחב םניאש םירפוסה — םירומ׳ ה מ

 .הנצדולומב 1872 תנשב דלונ .חבש יקסב וקלו

 ויתוריצי תא םסרפ אקארקל ואובב ׳דימ תבישיב דמל
 וירופס ףסוא ."הפצמה״בו "דיגמה״ב ,"תדה יקיזחמ״ב

 הפשה "דומלל תורבוח" רואל איצוה ."םיסופטו תונומת"
 םסרפ ׳"הארוה" יבתכמ — תינמרגהו תינלופה ,תירבעה׳
 יתבל "י״שר יטוקל" רפס ,"הפשה•" תירבע דומל רפס

 תאושב הפסנ ."םירישה ריש״ל שוריפו רפסה
 י״ע לדיקסב דלונ (1937—1886) ןמחנ בלפימ
 הכפהמה ירחא .הזמולבו ונדורגב תובישיה דימלת .ונדורג
 .הארוהב קסעתהו אקארקל אב 1905 תנש לש תיסורה

 "דניירפ״ב ,"רטייברא רעשידיי״ב םינוטילפו תומישר בתכ

 רואל איצוה ."הריפצה״ב ,"םויה״ב ,"הפצמה״ב ,יאשרוה
 שידייב רופס ,"יטוקלימ" םידליל םירופס ינורפס תירבעב
 ."ןטקה ארוקה" םידליל ןותע תורבוח 12 ךרע ,״סוחי״

 והזחמ תא אקארקב ידוהיה ןורטאיתה גיצה 1921 תנשב
 — ״םלועה״ב הזחמ םסרפ 1933 תנשב .״הבישי יד״

 ,"םירמתה תרשע קמע" ןמור איצוה ."רוד־ןיעב לואש"

 איצוה בל םייח ר״דה םע דחיב .תורודהמ יתשל הכזש
 ."לארשי ידלי" תירבע דומיל רפס

 .;30 1^5 יתורפסה ויוניכ .ם ו י ל ו י ן ר ו ה ד ל פ ר ״ ד

 יפסוא רואל איצוה .1901 תנשב לופונרטב דלונ
 00זמץ;י$׳020ז3), 821$ 1 ]11(10;0^108216 :תינלופב םיריש

 ורופס .״^635^61:״ םשב םוירתסמו ,81313 01זץ20$101מ3
 ריש" תא תינלופל םגרת (13.(1:ירוקמה
 יעיברה ךרכה תא ,הטגדל "רישה רפס" תא ,"םירישה"
 ןמרסו ,ןר תאמ םירפס ,ןמ סמות לש "םימסקה רהל"
 היגולוכיספהו תורפסה חטשב םירקחמ םסרפ .דועו
 ,דיברונ תריציב םיידוהיה םיביטומה לע ,ילארזיד לע

 ¬יל םיירלופופ םירפס איצוה .גיווצ ןפטס לע ,רטסוולג לע

 .האושב הפסנ .השדחה הקינכטה יגשיה לע םידל

 רחאל םירואנה לכיהב ףיטמ — שריה רפפ ר״ד
 דבע ,ומדוק לע תרבוח איצוה .ןויהט ר״דה לש ותריטפ
 יכרועמ .ןוהט .י ר״דה לש "תושרדה רפס" תא םידקהו
 ¬פסה חטשב םירמאמ םסרפ .אקארקב "קינניזד יבונ" ןמויה

 .האושב הפסנ .תירבעה תור
 הקלחמה יכרועמ — לאכימ רד נ ל די רפ ר״ ד
 .^51320103־^835 םירפס תאצוהל הרבחה לש תינמרגה

 ¬רגה תורפסהו תיכונחה היגולוכיספה ףנעב םירקחמ! םסרפ
 115^01002016(116 510 <121601€3 ^16^11 £*26(1־ : .תינמ

 .האושב הפסנ .521^:01111(11; 1(163 1006<3111030]1 1 ]6] (:6311230)3

 ננונרטב 1884 תנשב דלונ .ן ו י צ ־ ן ב ט ר ו פ פ ר
 .יוליעכ םסרפתנ וירוענב .ץנאסל ותחפשמ׳ םע רבע בונרטמ
 תירבעה היפוסוליפה ירפסל ,הלבקל ,תודיסחל ברקתה
 קסעתהל וחירסה ילכלכה בצמה■ .הלכשהלו םיניבה ימיימ
 ¬ארה וירמאמ .תודמלמל רבע ופסכ תא ודיספהב .תונונחב

 .אקארקב ואציש "הפצמה תמר״בו "הפצמה״ב םסרפ םינוש

 ¬בעה תורפסהו ןושלה תארוהב קסע אקארקל ואוב רחאל

 ¬רדומהו תירבעה היפוסוליפה חטשב םירמאמ םסרפ .תיר

 וירמאמ ."הפוקתה;" ,"םינזאמ." ,"םלועה״ב תיללכה תינ
 תאצוה) "תואיצמו הרכה" םירפסב רואל ואצי היפוסוליפב
 "טלפמ" תאצוה) "תונויגהו םיגוה" ,(ןילרב ,ץרה ןימינב
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 הפסנ .(קילאיב דסומ ,םילשורי) *חורו עבט" ,(אקארק
 .האושב

 ,הקרוטב 1894 תנשב דלונ .םחנמ ןייטש ר״ד
 םירקוחה יבושחמ .השרוב לארשי תמכחל ןוכמב הצרמ
 לע רפס םסרפ .תינוי־תיסלקה תוברתהו שרדמה חטשב
 ,תירבעב תויעדמ תומבב םירקחמו ינורדנסכלאה ןוליפ
 םגרת .*תעדו תד" תוסמ רפס איצוה .תינמרגו תילגנא
 רוכז .(סויבלפ תאמ ףסוי ייח) תירבעל תיניטלמו תינוימ
 לש ורבחמ ׳יקסנילז שואידת ׳םורפה םע יעדמה וסומלופ

 .האושב הפסנ .14ש1?ס1עת ג ;״<1־112111 רפסה

 ־וקב 1900 תנשב דלונ .לאומש גידנטש ר״ד
 ¬פסהו ךונחה ׳היגולוכיספה חטשב םירמאמ םסרפ -דימול
 02ץח :םיבושחה .םיסיפדתכ קלח אצי וירקהממ .תור

 0(!1־0<ג2601£ 116111־2121X111 £2216 ^21516516; ק015^2 2
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 .האושב הפסנ



 אקארקב "יחרזמ״ה לש ךונחה תודסומ
 תאמ

 רגנימיוב באז

 םעו 1918 תנשב הנושארה םלועה תמחלמ םות םע
 ¬ונת הליחתה ,1917 תנשמ ״רופלב תרהצה״ לש המוסרפ

 תופסא .דאמ דע חתפתהל "יחרזמה יריעצ״ו "יחרזמ״ה תע
 ¬רמו םינבר םימואנ ואשנ ןהבו וארקנ תובר תויתלומעת

 "יחרזמ״ה זכרמ םעטמ אקארקל דחוימב, ואבש ׳םיצ

 ¬שב םהימואנבו םהיתושרדב וביהלה םימאונה .השרווב

 ,תופסאב ופתתשהש םינומהה תובל תא 1919/20 תונ

 רבח תמורת ומלשש "יחרזמ״ה ירבח רפסמש ,ךכ ידכ דע
 היה הז .תואמ הנומשמ■ הלעמל הלע ושדחב שדוח ידמ
 סחייתה בחרה להקה תעדש ,אלא דוע אלו ,לודג גשיה

 ."יחרזמי״ה ןויערל הבר הדהאב

 .רכינ יוניש לח — 1921 תנש תלחתבו 1920 תנש ףוסב

 לשב■ דליהו תחפ רבח תמורת םימלשמה םירבחה רפסמ:
 לע רבע השק רבשמ .ימוקמה דעוה דצמ תוליעפ רסוח
 הביזעהו האיציה תקספהל םיכרד שפיח דעוה ,העונתה
 דעוה לבק ,הז םוגע בצמב .ליעוה אלל ךא ,םירבחה ליש
 םע םירבדב אובל ידכ ,השרוול תחלשמ רגשל הטלחה
 ¬לו ץיטשברפ לישה עשוהי ׳ר ןילופב ■"יחרזמ״ה אישנ

 .בורקמ בצמה לע דומעיו אקארקל אוביש ׳וילע עיפשה

 לש יללכה ריכזמה םע דחיב ןיטשבריפו םימיה וכרא אל
 תבישיב .אקארקל ואב ,ןמדלפ .ב .ש ר״ד ןילופב העונתה
 וביבסמש דסומב רוסחמ שיש ,ןיטשברפ רמ עבק דעוה
 תיב דסיל עיצה■ אוה .דעוה ירבח לכל הלועפ הדש היהי
 תא ןתנ ומצע אוה .תורחא םירע תמגודכ ,"יחרזמ׳" רפס
 ןיעמ■ העצה םנמא) וז הרטמל תיטרפה תיפסכה ותבדנ
 קיפסמ הל האצמ אל לבא ,הז רוקיב ינפל םג התלע תאז
 ירבח .דחא הפ הטלחהה הלבקתנ םוקמב וב, .(םיכמות
 הדעו הרחבנ דמעמ ותואבו םתמורת ומרת המה םג דעוה
 .הלועפל דימ השגנש ׳רנזרד ףסוי רמ לש ותושארב

 ־תיב ליבשב ןועמ :תואבה תויעבה ודמיע הדעוה ינפל
 םימיאתמ םירומ תאיצמ ,םידומל תינכת תכירע ,רפסה

 .ךוגחה תונוטלש לש רושא■ תגשהו

 לש ותחיתפ תא רשפאל ידכ ,התדובעב הליחתה הדעוה
 .(1921/2) א״פרת ,הבורקה םידומלה תנשל רפסה־תיב

 רדח" םשב הרבחה רושאל תונקת ושגוה תונוטלשל
 לש תיללכ הפסא הארקנ .םיישק לכי ילפ ורשואש ,"ירבע
 דעוה תבישיב .םירבח 10 ןב דעו רחבנ הבש ,םירבחה
 ןגסל רתלא השמ ,אישנל רנזרד ףסוי :ורחבנ הנושארה

 .ריכזמל רגנימואב באזו רבזגל רטסב המלש ,אישנה

 םירפא רמ הנמתנ "ירבע רדח" רפסה תיב לש ולהנמכ
 שולשל שדוק ידומל תארוהל תינכת הכרענ .רלדיפ

 לוחה ידומל תינכת תחא תבב וחתפנש תונושארה תותכה
 העצוב איה םלוא .םייתכלממה רפסה יתב תינכתל המואתה

 .עובשב דומל ימי השמחבו תועש תוחפב

 ¬וחרב תירבעב זורכ םסרופ ריפסה תיב תחיתפ תארקל

 תא רכוז ינדוע .תויסנכהו תושרדמה יתב לכבו ריעה תוב
 רזפתה לארשיו הלוגל ונמע תאצ תעמ׳" :ןושארה טפשמה
 ללהב תרסנמ ךונחה תלאש הליחתה — תומואה ןיבל
 בתכבש הרותה דומל קרש ,שגדוה זורכה ךשמהב ."ונמלוע
 לע ורמשש םה ,הרוסמה חורב רעונה ךונחו הפ לעבו
 עיפוה ׳םידחא םימי רחאל .תופוקתה לכב ונמע םויק
 םיטפשמה ובו "ללבה תבוט ישרוד" ידי לע םותח זורכ

 תאנק אנקל םתנווכ לכש ,םלוק ונתי תובוחרבו" :םיאבה
 רסומה לכ .םבלב תובעות עבשש ,איה תמאהו תואבצ ׳ה
 ושפנ רמושו ךלומל ונב תא רסומ ולאב ,םהל ונב תא

 .םימוד הצמשה ירבד דועו "םהמ■ קחרי

 רדח" יממעה■ רפסה תיב תחיתפ תנש ,א״פרת תנשב
 ־ובצ ךונח תודסומ ינש קרי אקארקב ומייקתה — ״ירבע
 דומלת" :הצקה לא הצקה ןמ הזמ הז םיקוחרה םייר
 י״ע דסונש ,"ירבע רפס תיב״ז ,ןשיה סופטהמ "הרות
 הרות קר ודמלנ "הרות דומלת״ב .םיימואלה םיגוחה
 םיצוחנ■ ויהש ,לוח ידומל לש תפסות לכ ילב דומלתו
 רפסה תיבב .ומויק תמחלמב לארשימ םדא לכל ךכ לכ
 .יבויחה יתדה דוסיה היה רסח ,תאז תמועל ירבעה

 ,תירבע הפשו. לארשי תודלות ,ך״נת :םיירבעה םידומלה

 תועש 26 לוח ידומלו עובשב תועש 10 ךשמב ודמלנ
 ¬לתה לש תוירבעה תועידיה םא אופיא אלפי אל .עובשב

 תודועת ולבקש ירחא .תושולקז תויחטש ויה םידימ
 ־למ וקספו תונוש תואטיסרבינואב םימלתשמ ויה תורגב

 .תירבעה תורפסב ןינעתה

 תא קפיס אל וללה תודסומה ינשמ דחא ףאש ,ןבומ
 ךונח םהינבל תתל וצרש ,םידרתה םידוהיה בור תשירד
 תובר .דחא דסומבו דחאכ יללכ־ישונאו אלמ יתד־ידוהי
 םידומל תינכת רבחל הדיב הלעש דע ךונחה תדעו הלמע
 1 שדוקה ידומיל לש םינושה תועוצקמל תועשה תקולחו

 םידומלה תועוצקמ לכ תא ףיקתו לולכתש םידומל תינכת
 םגו ליעל םירכזנה תודסומה ינשב םידמלנה םיירבעה
 ינפל .םייתלשממה רפסה יתב תינכת יפ לע לוח ידומיל
 .תונוש תושירדב םירוה הברה ואב םידומילה תלחתה םעו

 ראשו רקיע י״שריו הרות דומל תא תושעל ושרדש שי
 ,לפת ראשהו רקיע דומלת ושרדש שיו .לפת םידומלה

 .ך״נתל אקווד הזו קודקדו הפשל קר בל םישל הצר הזו
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 רחב .דז .שידיא שיו ,תירבע הארוה תפש ופידעהש שי
 תוכשוממ תובישי ירחא .יזנכשאב ורבחו ידרפסה אטבמב
 תועיבשל םידומל תינכת ףוס־ףוס הרבחתנ הבורמ העיגיו

 .םירוהה לכ לש םנוצר
 ¬וימ השרפ העבק רפסה תיבל םימיאתמ םירומ תאיצמ
 רפס תיבל הארוה תוחוכ זא ואצמנ לקנב אל .המצעל תדח
 םימיה םתואב ואצמנ בור יפ לע ."יחרזמ״ה לש ודוסימ■
 םידומו ןשיה סופטהמ םידמלמ :םירומ לש םיסופט ינש
 תועידי ילעב ויהיש ,םירומ םלוא ,שדחה סופטהמ םירבע
 ילעבו םיחמומ םיגוגדפ הז םעו תודהיה ידומלב תוקומע

 .ןילופ תנידמב הרידנ העפות ויה ,ןויסנ
 יא ,םיידוהי םיבשות 50.000 התנמש ,המצע אקארקב
 ידומלל םירומה לכו ,דחא הרומ■ ףא אוצמל היה רשפא
 ,הנש ידמ .ןילופ יווצק לכמ ואבוה ,רפסמב הרשע ,שדוק
 םינותעה לכב תועדומ ומסרופ ,תפסונ התכ תחיתפ םע
 דימת ועיגה .שדוק ידומלל ףסונ הרומ תלבק רבדב םיימויה
 ,ןובשחב ואבש םירומה םתוא .ןילופ תוצק לכמ תובר תועצה
 רפסה תיב דעו .המגודל םירועש■ ןתמ םשל אובל ונמזוה

 הרומה תא אוצמל דבלבו העיסנה תואצוה תרזחהב ץמק אל
 הארוההו ךונחהש ,הבורע הוויה אוה קרי אוהש ׳םיאתמה

 .התואנו ההובג המר■ לע ודמעי
 "יממעה רפסה תיב" חתפנו דסונ א״פרת לולא שדוחב
 ,ליעל רומאכ ,וחתפנ הנושארב ."ירבע רדח" תותכ עבש ןב

 ¬ותה תא איבה םידימלתה םושר .תחא תבב תותכ שולש
 ¬לת 6 ׳ג התכו ,7 ׳ב התכ ,14 ׳א התכ :תואבה תואצ

 דחוימבו ,רכינ גשיהכ זא הארנ היה םושרה .םידימ
 עיפשהלמ וענמנ דעוה ירבחמ המכש ,הדבועב בשחתהב
 רפסה תיבל םהינב תא ורסמיש םהיריכמו םהיבורק לע
 ¬ותב םהב וררועתהש םיקופקפו תוששח תמחמ ,שדחה
 תרהט לע השדח הגיזמב דומלו ךונח לש תובוטה תואצ

 .אקארקב זא דע םידקת לכ הל היה אלש ,שדוקה
 ,תומוק יתש ןב תיב רוכשל דעוה חילצה ב״פרת תנשב

 תדזע״כ "ל״ז קיזייא ׳רד תסנכה תיב" יאבג י״ע הנבנש
 תיבה .םיעצמא רסוחמ ונינב םייתסנ אל רשאו "םישנ
 ןינבה תא םייסל דעוה לעש יאנתב ,םינש 10־ל רכשנ
 ,םיארונה םימיל הנשב הנש ידמ ותוא תונפלו דימו ףכת
 .םישנל תומוקמ ריכשהל תסנכה תיב יאבגל רשפאל ידכ

 יכרצל םימיאתמ ויה אל ואצמיה םוקמו הזה תיבה יכ םא
 — בר ףסכל הלע ונינב רמגש אלא דוע אלו ,רפסה תיב

 םש .הרירב ןיאמ ותוא רוכשל ץלאנ ומצע תא דעוה האר
 הפסונ הנש ידמ .םינש רשע ךשמב םידומלה ולהנתה
 ידוהיה עבורבש עורג יכה םוקמב אצמנ ןינבה .תחא התכ■
 גנועה ןמ ללכ היה אלו ,קושלו םייחבטמה תיבל ךומס
 הז אל .רפסה תיבל עיגהל ידכ ׳תאזה ךרדה תא רובעל
 לש תוציחמ ,םינטקו םירצ ויה םירדחהש אלא דבלב
 תחא התכ לש םידליה תולוקו םירדחה ןיב ולידבה םישרק
 םידחא םירדח .הל הכומסה התיכב םידומילה תא ועירפה
 תמחמ למשח רואב םויה ליכ םיראומ ויה הנותחתה המוקב

 אוה ,םידימלתל ןתינש ,ןיוצמה ךוניחה לבא .םהב הלפאה
 ןינבה תמקה דע דמעמ קיזחהל רפסה תיבל ול דמעש

 .ול דחוימה ראופמה
 תא בוזעל םירמוגה ויה םיכירצ ז״פרת תנש ףוסב
 םיכשוממ םיחוכוו תובר תובישי ירחא .תיעיבשה התכה
 רפס תיב דוסי םעש הנקסמ ידיל רפסה תיב דעו אב
 םנמא .ודיקפת תא ץידע רמג אל — תותכ עבש ןב יממע
 ידומלב תובורמ תועידיו יוצרו יואר רוגח ולבק םידימלתה
 םע לבא ,תויבמופה תוניחבה םג וחיכוהש רבד ,תודהיה
 תא ןיידע ורמג אל ׳הנש הרשע שולש םידימלתל תאלמ

 ,םירחא ךונח תודסומל וסנכי אמש ,הנכס תפקשנ .םדומל
 תתשוה םהילעש ,תודוסיה םתוא לע םיתתשומ םניאש
 ךונחה תדובע לכש ,אצמנו "ירבע רדח" רפסה תיב
 םידימלתה לש םתרותו דוביאל■ ךלת וישכע דעש חלצומה
 םמצעל הבוח אופא ואר דעוה ירבח .םדיב םייקתת אל
 תאלמ דע דומלו ךונח "ירבעה רדחה" יכינחל חיטבהל
 תב היסנמג הדסונ וז הרטמל .הנש רשע הנומש םהל

 ."יגומכחת" םשב תותיכ שמח
 ןעמל שרגמ תשיכרל לעפמ "ינומכחת״ה דוסיל םדק
 םידי בחר שרגמ הינקל ןמדזנ .תואנ רפס־תיב ןיגב תמקה
 םידחא .רלוד םיפלא תשלש ךסב ידוהיה עבורה זכרמב
 לודג ךס ריעב ףוסאל תורשפאב קפס וליטה דעוה ירבחמ
 תואצותה תובקעב בוט םש רפסה תיבל שי יכ םא ,הזכ
 ברה וצרמל תודוה םלוא .דומילהו ךונחה לש תונייוצמה
 םירתהל חילצה ,רונש ןרהא ׳ר ׳ר״ויה לש אלמה ונומאו

 גשיהה .רלוד■ תואמ שש ךסב דעוה ירבח תא לכ תישאר
 ףסואל וסייגתה דעוה ירבח לכו קזח דודיעל םרג הזה
 השלש■ םות דעו שרגמה ח״ע המידק ימד ונתינ .םיעצמא
 שכרנ שרגמהו םוכסה לכ ערפנ ,הזוחל םאתהב ,םישדח

 .ס״היב דעו לש ונינקכ ח״פרת תנשב
 השולש ליכהש ,ץע ףירצ אצמנ ,הנקנש שרגמה לע
 ול ויהש דע חתפתהש ,"ינומכחת״ה סנכוה םשל .םירדח
 יא ללגב .ריעל ץוחמ םידימלת םכותבו תותיכ שלש רבכ
 "ינומכחת״ה ליבשב תויבמופ תויוכז לבקל תורשפאה
 ףוסב רוגסל דעוה ץלאנ ׳םיאתמ ןינבב רוסחמה לגרל
 וכיח ולש ,ןינבה םקויש דע "ינומכחת״ה תא ט״פרת תנש

 .םיניע ןוילכב םידימלתהו םירומה ,םירוהה
 ,םינוש םילושכמ לע תורבגתהו םיבר םיצמאמ ירחא

 התרונ ,ט״פרת תנש רמועב ג״לבו תיבה ןינבל דעוה שגינ
 .אקארקב "יחרזמ״ה לש ךונחה תודסומ ןינבל הניפה ןבא

 תדחוימ תרבוח .בר להק דמעמבו הלודג התיה הגיגחה
 לע רמוח הבו ,רואל האצוה "הרות לש הינסכא" םשב
 תמשגהב םיברה ויגשיהו ויתופיאש ,דסומה לש וביט

 .דומלהו ךונחה הדשב ויתומישמ
 תרבח םע ןתמו אשמב דעוה חתפ ,שרגמה ןינק רחאל
 םיפלא תרשע ךסב האולה ןתמ רבדב "סקינפ" חוטבה
 אל חוטבה תרבח תלהנה .ןינבה תלחתה םשל רלוד
 םוכסה רתי תא ףוסאל דעוה לש ותלוכיבו וחוכב הנימאה
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 "סקינפ״ה חיטבה מ״ומה לש ופוסב .ןינב״ד תטלשהל ץוחנה

 תישארש ,יאנתב ,ל״נה ךסב תשקובמה האולהה תא תתל
 ותוסכלו תיבה דלש תא םיקהל ותלוכי תא דעוה הארי לכ
 תחת ןיגבה לש ותאבה רחאלו לבקתה הזה יאנתה .גגב
 תיבה לש ולולכשל השמישש האולהה הנתינ גג־תרוק

 .תיזכרמ הקסה :םינושה םילולכשה ןיב .םינפבמ

 "ירבעה רדחה" לש דעוה ידיב הלעיש ,ללפ אל שיא

 בחר שרגמ ןינקל םישורדה םימוכסה תא ריעב ףוסאל
 ¬לכה םיאנתב ןינבל תשגל המבו המכ תחא לעו הזכ םידי

 הלע לקנב אל םנמאו .ןמזה ותואב וררשש םישקה םיילכ
 םהש רחאל — דעוה ירבח ובבס תולילו םימי :רבדה
 ¬לוכי יפכ ,תורכינה םהיתומורת תא תינש ולידגה םמצע

 ןינב ירמוחו ףסכ ףסוא םשל םיבידנה יחתפ לע — םת
 ,םתאירקל ונענ םיבשות הברה יכ םא .םיניישעתו םירחוסמ

 ןינבה תמקהל םימרתנה םימוכסה וקיפסה אל תאז לכב
 איבהל דעוה טילחה ,ךכל בל םיש ילבמ .תומוקה עברא ןב

 אצמת ןמזה ךשמבש ,החוטבה הוקתב ,רמג ידיל ןינבה תא
 .היה ךכו ,תובוחה ךבסמ תאצל ךרדה

 יפל .ומויסל תיבה ןינב אבוה א״צרח רייא שדוחב
 המוק לכב ,תומוקה עברא ןב תיזחה ןינב קר הנבנ העש
 םידימלת 50 דע וליכהש םידי יבחר םירדח יגש ואצמנ
 תלהנהל ,תוריכזמל ,המוק לכב רדח הז דבלמו ,דחא לכ
 .עובקה אפורה רדחו "ינומכחת״ה תלהנהל ,"ירבעה רדהה"

 ¬חה םירופשהו םילולכשה לכב םיכורע ויה דומילה ירדח

 ,ןינבכ ושענ םיחוורמ תונורדסמו תובחר תוגרדמ ,םישיד
 ,ןוכיתה ןינבה תינכת .םידדצה לכמ רדח רוא לש עפשו
 המוקב תולמעתה םלוא הליכה ׳תונוטלשה י״ע הרשואש

 .המוק לכב םיפסונ דומיל ירדח עבראו הנותחתה

 המייקתהש תיבה תכונח הכרענ ,א״צרת רמועב ג״לב
 ,םידימלתה ,םירומה רבח ׳םירוהה ,דעוה ירבח דמעמב

 ר״וי .םינוש תודסומו תונוטלשה יגיצנ ,םינמזומ םיחרוא
 ,הליהקה יגיצנ ,רפסה תיב ילהנמ ,רונש ןרהא ׳ר דעוה

 ¬ימלתה תלהקמו הכרב ימואנ ואשנ תודסומהו תונוטלשה

 ןינבה לש ויפאו תאזה הגיגחה .היתודיממ המיענה םיד
 .םיחכונה לב תובלב םמשור תא וקימעה

 התיכה ירמוגו שדחמ "ינומכחת״ה חתפנ ןינבה רמג םע
 ־תיב לש ׳א התיכל וסנכנ "ירבעה רדחה" לש תיעיבשה
 ,םיריהמ םידעצב חתפתה זאמ ."ינומבחת" ינוכיתה רפסה

 הנתינ ךכ י״ע .תינבתה יפכ תותיכ שמה וב ויהש דע
 "ירבע רדח" רפסה יתבב רעונה תא ךנחל תורשפאה

 הנש ח״י ליגל םאוב דע "ינומכחת״ו
 תימלועה המחלמה ץורפ ינפל הנורחאה דומילה תנשב
 םידימלת תואמ עבראל בורק רפסה יתב ינש ונמ ,הינשה

 .ליחו שדוק ידומילל םירומ העבראו םירשעו

 ,ט־ח״צרת םידומילה תנשל וחתפנ ל״נה רפסה יתב

 ¬תה םיארונה םימיבו 1.9.1939 המחלמה ץורפ םויב הלחש

 השאו שיא ,םישנא תואמ .הנשו הנש לבבב תוליפת ומייק

 ¬ממ דחא היה הז .רפסה יתב ןינבב הנש לכב וללפתה

 .רפסה יתב תבוטל העובקה הסנכהה תורוק

 ירבח .םינמרגה י״ע רפסה יתב ורגסנ המ ןמז ירחא
 םינושארה םירזוחהו האושהמ ולצינש ,"יחרזמה" תעונת

 תעונת תא שדחמ ודסיו םדיל תיבה תא ולביק ,היסורמ
 ןינבב ונכתשה 1945־9 תנשב .״הדובעו הרות יחרזמה״
 ,יחרזמה לש תסנכ תיב ,יחרזמה ץולחה לש הרשכה ץובק

 תעונת דרשמו הצרא ולעש דע םימותיל "דליה תיב"
 ."הדובעו הרות יחרזמ"

 תא תומלשב ואלמ אקארקב יחרזמה לש ךונחה תודסומ
 הרותה חורב םהל רוסמה רעונה תא ךונחל םתרטמו םדיקפת
 םיגשיההו תואצותה• תא .תימואל־תיתד חורבו הרוסמהו
 דעוה ירבח לש םהיתולועפ ןובשח לע ףוקזל שי םיכורבה
 .םיצאנה י״ע וגרהנ םלוכש םירומה רבחו ,ודמשוה םבורש

 :"ירבע רדח" ם״היב לש םילהנמה תומש

 .ץוויק והילא :שדוק ידומילל

 .רגנירוא יבצ ר״ד :לוח ידומילל

 :"ינומכחת" ינוכיתה רפסה תיב ילהנמ

 .רגילק רכששי םלושמ ברה :שדוק ידומילל

 .ןיישנגוז דוד ר״ד :לוח ידומילל

 תומוק עברא ןב ןינבה םקוה וימיבש דעוה ירבח תומש
 .אקארקב "ינומבחת״ו "ירבע רדח" רפסה יתב ליבשב

 רטפנו ד״צרת תנשב הצרא הלע .ל״ז רתלא השמ .1
 .ט״שת תנשב

 לש וריכזמ ,י״שת תנשב הצרא הלע ,רגנימיוב באז .2
 .םמויק ןמז לכב רפסה יתבו דעוה

 .ד״יה רגנימיוב ןועמש .3

 .ד״יה ןזיאלגיב המלש .4

 .(היסור) הרכוב ריעב ד״שת תנשב רטפנ .רטסב המלש .5
 .ד״יה ץיבורוה לאכימ .6

 .ב״שת תנשב הצרא הלע ,ןייטשנרוה קחצי השמ .7

 .ד״צרת תנשב רטפנ ,ל״ז טפט הדוהי .8

 .ט״שת תנשב הצרא הלע ,ואדנל קיזייא .9

 .ד״יה םוקרמ והילא ר״ד .10

 .ד״צרת תנשב רטפנ ,םואבשריק לאוי .11

 .ד״יה ףייטש ףסוי .12

 .ד״יה קמדוש הירא .13

 תנשמ רפסה יתב דעו ר״וי ,ד״יה רונש ןרהא .14
 .המחלמה ץורפ דעו ח״פרת

 .ד״יה רצירפש ןועמש .15

 :רפסה יתב דעו לש שארה יבשוי

 .ו״פרת תנשב ותריטפ דעו פ״רת תנשמ ,רנזרד ףסוי ׳ר
 .ז־ו״פרת תנשב רתלא השמ ׳ר

 .ח־ז״פרת רגנימיוב ןועמש ׳ר

 .המחלמה ץורפ דע ח״פרת תנשמ רונש ןרהא ׳ר



 תוברת ילעפמ
 ןואמ

 ףיסכ הירכז ר״ד

 רחסמל יבוכיתה רפסה תיב .א

 ירחסמ ךוניחב ךרוצה .א
 העונתל םיגרוח םינב תניחבב ויה רחסמל רפסה יתב
 הפאש תונויצה .הינלופב ידוהיה ימואלה ךוניחלו תינויצה
 תודהיה ייוליג לכב םיאיקב ,הרכה ילעב םידוהי לדגל
 ילבלב םיכרע יוניש ללוחל הפאש איה .םלועה תורוהב םגו
 םיכוותמהו םירחוסה תא ךופהל :ידוהיה םעב יתרבחו
 ינפל תלבוקמה העדה .המדא ידבועו הכאלמ ילעבל םעבש
 ויהיש םידוהי ךנחל ךרוצ ןיא יכ ׳.דתיה םינש תורשע המפ
 ולדגי רחסמה חטשב עוצקמ ילעב .םידיקפ וא םירחוס
 ףאו רחסמב וקסעש םיבר תורוד תרוסמ ךמס לע ,םהילאמ

 ,רתויב וב וחילצה
 תעדב םייוניש ולח םלועה תומחלמ יתש ןיבש הפוקתב
 הרידח הליחתה ."רחסמל ךוניח"׳ אשונה לע ידוהיה רוביצה
 ¬נבה תודיקפהו רחסמה תועוצקמל םינלופה לש תינומה
 .םייסופיט םיידוהי תועוצקמב םינפל ובשחנ רשא ,תיאק
 ¬יה םע תורחתה תארקל תועידיה בטימב ודייטצה םייוגה

 ,ההובג המר לע ודמעש ,רחסמל רפס יתב ומיקה ףא ,םידוה
 תוחתפתהמ האצותכ .תואקנבבו רחסמב םג םחוכ תא וארהו
 הרות אוה רחסמה יכ ,םידוהיה ןיב םג ,העדה הלישבה וז
 םידוהיה ולעפ ןהיפל רשא ,תוטישה יכו דומיל הכירצה
 לע — ןשדחל טלחהב שיו רבכ הז ונשיתנ ,זאמו םדקמ
 םינקותמה לש אמגודה יפל תישעמ הכרדהו דומיל ידי

 .םימעבש
 רפסה יתבל םהינב תא חולשל וליחתה אקארק ידוהי
 הריואב תורענהו םירענה ולדג םהב רשא ,םינלופה רחסמל
 םשו הפ .ידוהי ךוניח לש ץמש אללו תנידע ףאו הרז
 תויהל ורמאתה רשא ,רחסמל םיזרוזמ םיסרוק םג וצצ
 רבד לש ותמאלו הבורמה תא קיזחמה טעומ תניחבב

 .טלחהב תיספא וא המועז תיעוצקמ הרשכה ונתנ

 רפסה תיב תחיתפל תונכהה .ב
 ¬נא רפסמ וסנכתנ (1932 ויתס) ג״צרח תנש תלחתהב
 יעדמל הובגה שרדמה תיב יכמסומ םלוככ םבור ויהש ,םיש
 ,ההובג תיטפשמ וא תילכלכ הלכשה ילעב ׳אקארקב רחסמה

 לפטל וטילחהו תואקנבבו רחסמב ישעמ תיסנ ילעב ןכו
 תנש תארקל רחסמל ידוהי ינוכית ס״יב תחיתפל תונכהב
 דעו וביכרה דסומה ימזוי .(1933/34) ד״צרת םידומילה

 :ופתתשה וב רשא
 ד״וע ׳בקעי גרבלגנ ,בטסוג טרב "דינה קילגרמיא ׳בג
 ןיילק ׳בג ,רלטסניק ,שירפ ר״ד ,("קמור") םהרבא לטנ
 ,םייחל ולדביו ,לאומש גידנטש ר״ד ,דלוגנצק ,(הלס) הרש

 ר״ד ,הכלמ יטטשפוה־םואבלדנמ ר״ד ,רדנסכלא ודנל
 הרזעבו הצעב ףתתשה תונכהב •ח רוזנצ ,המלש םואבלדנמ
 ינוכיתה ס״היב דעו ר״וי ,ץיטשפליה םייח ר״דה ,הליעפ
 רשאכ ,רתוי תרחואמ הפוקתב םג .אקארקב ידוהיה ידוסיהו
 ,תמייק הדבועל רבכ ךפה רחסמל ינוכיתה רפסה תיב•

 .ותוחתפתהבו רפסה תיב לודיגב ןייטשפליה ר״דה ןיינעתה
 :ןמקלדכ רפסה תיב לש ויתורטמ תא רידגה םזויה דעוה

 :ויכינחל תתל ףאוש רפסה תיב
 ,יעוצקמ ינוכית רפס תיב לש המרב תיללכ הלכשה .1
 חטשב תישעמ הרשכה ןכו תינויע תיעוצקמ הלכשה■ .2
 .םיקנבו רחסמ יתב לש תידרשמה הקינכטהו להנימה

 תעידי ללוכ ,תירבע הלכשהו ימואל ינויצ ךוניח .3
 הארוה תועש 6 לש תרגסמב• ןופיתה חרזמהו י״א

 .עובשב

 םינושארה םידעצה .ג
 וחילצה םה .ןוה ילעב• ויה אל שדחה רפסה תיב ידסימ
 ,םירחוסה רוביצמ םידהוא לש םידסמ רפסמ סייגל םנמא
 גוציי תולועפב רקיעב האטבתה ולא לש םתכימת םלוא
 לקשמ ילעבו "הרוצ ילעב", םישנא 70 .םיילמרופ םידעצבו
 רבדב םיינלופה ךוניחה תונוטלשל השקב לע ומתח יתרבה
 ןוישרהו רחסמיזי ינוכיתה רפסה תיב תחיתפל ןוישר תלבק
 הנתינ אל תרחא הכימת .םירתי םיישק אלל ןתינ םנמא

 .םירחוסה יגוח י״ע רפסה תיבל
 ¬וכס רפסה תיב יכרצל ׳אופיא ,וולה םזויה דעווה• ירבח
 היה רשפא ךכ י״עו תורטש לע ומתח ףאו םיעודי םימ
 ר״דה .9 הקסילוקימ בוחרב ,דסומה ליבשב הריד רוכשל
 רפסה תיב לש יאלמהמ םיטיהר ליאשה ןייטשפליה .ח
 ¬שמ לע שארמ ורתיו םירומה .אקארקב ידוהיה ינוכיתה

 ידוהיה ינוכיתה רפסה תיב חתפנ ךכ .הרידסו האלמ תרוכ
 לש הנושארה התכל .3/9/1933 םויב אקארקב רחסמל

 ררבוה• דימ .תודימלתו םידימלת האמל בורק ומשרנ דסומה
 יגוחב בטיה שגרומ היהש ,ךרוצ אלימ שדחה• דסומהש
 רשא ,יסחי ןפואב ,םיבר הב םירוה ואצמנ ןכש ׳םירוהה
 .רוביצל רכומ יתלבו שדח רפס תיבל םהינב תא ורסמ

 דסומה תומסבתה .ד
 ¬ילה תמרל ,רפסה תיבל ןיטינומ ואצי רצק ןמז ירחא

 ,םירומה רבח .וב הררשש תיכוניחה הריוואלו ולש םידומ
 ואב תואצותהו הבר תוריסמב דבע ,תונדפקב בכרוהש

 .ץמאמה תובקעב
 .בורקב 230־ל דסומה ידימלת רפסמ עיגה ה״צרת תנשב
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 תיב דעול ורשפא דומילה׳ רכשמ תולדגומה תוסנכהה

 תונוילעה תומוקה יתש תא דסומה ליבשב רוכשל רפסה

 אוה) ןשי םנמא היה תיבה .10 םודרטס בוחרב תיבה לש

 ¬ופה אבצה: לש זוחמה תדקפמ■ יכרצל םינש ךשמב שמש

 וקפיס םהו םיררוואמו םיחוורמ יד ויה וירדח לבא ׳(ינל

 .הינשה םלועה תמחלמ דע םיירקיעה רפסה תיב יכרצ תא

 רפסה תיב ידימלת רפסמ היה ט״צרת—ו״צרת םינשב

 בור דימת וויה תונבה — םינבו תונב 400 :ידמל ביצי

 ןושאר סוסיבל קיפסה םידימלתה רפסמ .דסומה יכינח ןיב

 ¬סכ הניחבמ ןהו תיתרבחו תיכוניח הניחבמ ןה דסומה לש

 םע דחי — רפסה תיב תא בירחה יצאנה שוביכה .תיפ

 .אקארק תודהי לש היתודסומ ראש

 דסומה הנבמ .ה

 ידוהי ינוכית רפס תיב :דסומה ארקנ ותחיתפ םע
 ויה דסומל .$!י6<11ו1ג 521<:01ג 112ת<110ס/£1) רחסמל

 עבש ןב ידוסי רפס תיב ומייסש םידימלת םילבקתמ

 הנבמב יוניש לח (1938/39) ט״צרת תנשב .דומיל תונש

 ¬יחה הנבמב ולחש םייללכה םייונישל הלבקהב — דסומה

 ט״צרת תנשמ לחה .הינלופ יבחר לכב יעוצקמה ךונ

 2ץ80^־51״6) "רחסמל תידוהי היסנמג" דסומה ארקנ

 ונייה ,תותכ עברא וב ועבקנ .(ס״מ״ג^שמ £1!ק1<:ן״6

 6 ןב ידוסי רפס תיב םייס ירחא דומיל תונש עברא

 היה יאשר וז היסנמגב רמגה תוניחב ירחא .דומיל תונש

 וידומילב ךישמהל וא הדובעל דימ תאצל רמוגה דימלתה

 .תורגב תוניחבל ןיכה רשא םייתנש ןב דסומ ,"ןואיציל״ב

 לש תיעוצקמה םתרשכהל םג גאד רפסה תיב דעו

 םליבשב ךרע אוה .םיליגרה םיינוכיתה ס״היתב ירמוג

 להנתהש הידרשמ הקינכטלו רחסמה יעדמל יתנש סרוק

 .וירומ ידי לעו רפסה תיב ןינבב

 ־רחא תועשל רפסה תיב ןינב רסמנ 19138/39 םינשב

 רשא הינמרגמ םידוהי םיטילפ ידליל רפס תיבל םירהצה

 הינמרגב תסנכה יתב תפירש תפוקתב םיצאנה י״ע ושרוג

 תיגוגדפ הדיחי •,ןבומב ׳היה הז רפס תיב .(1938 רבמבונ)

 .המצע ינפב תינוגראו

 דויצו הדובעה תוטיש ,הארוהה תועוצקמ .ו

 השלשל וקלחתה רפסה תיבב ודמלנש הארוהה תועוצקמ

 :םיגוס

 ,תינלופ תורפסו הפש :םייללכ םידומיל (1

 םיבתכמ תביתכ ירקיע ללוכ) תינמרגהו תילגנאה תופשה

 ,הקיטמיתמ ,תיללכ הירוטסה ,(וללה תופשב םיידרשמ

 .תולמעתה ,הימיכ ,הקיסיפ

 ימי ירבד ,תירבע ,ך״נת :תודהיה ידומיל (2

 .ןוכיתה חרזמהו י״א תעידי ,לארשי

 ¬נה ׳רחסמה תרות :םייעוצקמ םידומיל (3

 בושיח ,תילכלכ היפרגואיג ,תורוחסה תרות ,םיסקנפ תלה

 תמוסרפה תרות ,(תינלופב) היצנדנופסרוקה תרות ,ירחסמ
 .הלש הקינכטהו

 תנוכתמה יפל הדבוע רפסה תיב לש םירועשה תכרעמ

 ידומילל תועש 4 תפסותב ינלופה ךוניחה דרשמ עבקש

 דומילל םייתכלממה ס״היתבב ושדקוהש תועשה 2 .תודהיה

 .לארשי ימי ירבדו ך״נת תארוהל רפסה תיבב ולצונ תדה

 :הללכו רכינ ףקיהב רפסה תיבב, הדמלנ י״א תעידי

 ןכו לארשי ץרא לש תילכלכו תיבושי ,תיסיפ היפרגואיג

 ¬אה לע הרצק הריקסו! תונויצה תודלות לש םיקרפ ישאר

 .לארשי ץרא תא תובבוסה תוצר

 ¬הו בר ידומיל דויצ םג שכרנ דסומה לש וסוסיב םע

 ידי לע הארוהל ילולימ דומילמ רובעל ולדתשה םירומ

 תוירפס וליכה ט״צרת תנשב .תודבעמב תימצע הדובע

 ,םירמח.רפם 3000־מ הלעמל ,תחא לכ ,םידימלתהו םירומה

 .תורוחסה תעידיל הדבעמב וזכור םיבר תונומתו םירישכמ

 תידרשמ הקיגכטלו ןוגראל הדבעמה .דתיה הנימב הדיחי

 םירומיה לש םחוקיפבו ־אמצע ןפואב םידימלתה ועציב הב

 .תונוש תוירחסמו תוידרשמ תולועפ

 דסומה ידבוע■ .ז

 ,גידנטש לאומש ר״דה היה דסומה לש ןושארה להנמה

 םזויה דעוה םע הנמנש ,ןקסעו ךנחמ ,רפוסו קיתוו הרומ

 ז_ד״צרת םינשב רפסה תיב תא להינ אוה .רפסה תיב לש

 תא להינ (1939—1938) ט״צרת תנשבו — (1937—1933)

 .םיינוכית ס״תב ירגובל רחסמה יעדמל םרוקה

 -ירה תפוקתב דוחיב ׳ויתויעב יובירו■ דסומה לודיג םע

 לעב ,ןמיירפ .ש רמ הנומ ,ינלופה ינוכיתה ךוניחב המרופ

 וליאו ׳רחסמל היסנמגח להנמכ ,הסונמ ןגראמו עוצקמ

 ירחסמה ןואיצילה להנמכ ןהכל ןמזוה גידנטש .ש ר״דה

 איה — ש״ת תנשב דסומה■ תרגסמב חתפהל דמע רשא

 המרג רשא ,הינשה םלועה תמחלמ לש הנושארה■ הנשה

 .וב תורושקה תוינכתה לכ לוטיבלו דסומה סרהל

 :(םיינמז םידבוע םג תללוכ) דסומה ידבוע תמישר ןלהל

 :ד ״ י ה — םינמרגה ידיב וגרהנ

 .ש ןמיירפ ,לאומש גידנטש :םילהנמ

 ,ןמסקו ,ג טרב ׳ןייטשואלב ,.ה קילגרמיא ׳בג :םירומ

 רלטיורק ר״ד ,ךייר־דלפסוקניפ ׳בג ,וריפס ׳בג ,.א לטנ ר״ד

 .פ לכינפ־גרבנרטש ׳בג ,גרבנש ׳בג ,רגניליש ׳בג ׳ .י

 .רנכנ ,בקעי גרבלגנ :םיריכזמ

 יחכונה םהירוגמ■ םוקמ םירגוסב) :םייחל ולדביי

 .י ץיבורדנסכלא ר״דו םירמ■ ץיבורדנסכלא ׳בג .(1956 —

 ־לדנמ ר״ד ,(ביבא־לת) .ז ףיסכ־גינפרבליז ר״ד ,(אקארק)

 ,(ביבא־לת) .ש םואבלדנמ ר״דו הכלמ רטטשפוה־םואב

 ,(ביבא־לת) טימס־ןמדלפ ׳בג ,(דנומ־לת) טסריפ ׳בג

 .(אקארק) אגרש גנלש ר״ד ,(ב״הרא ׳םל׳גנא םול)גרברפפ

 :דסומה ליש תונוש תולועפ

 םידימלתל םילשמ ן ו 1 י ח .א
 ¬תה םידעוה יגיצנו םידימלת דעו היה התכ לכב .1

 ולפט הצעומהו םידעוה .רפסה תיב ידימלת תצעומכ ונגרא

 .םידימלתה לש םייתוברתהו םייתרבחה םייחב
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 לפט רשא םירוה דעו םייק היה דפסה תיב די לע .2
 ,הרטטה ירהב "ףרוח תונחמ" םג הז ללכב ,תונטיקב רקיעב

 .גלשה לע םיגוש טרופס יגוסב םידימלתה וקסע םהב
 רפסה תיב םע יתוברתו יתרבח עגמ םייק היה .3
 םילויטו םיידדה םירוקב תרוצב בובלב רחסמל ינוכיתה

 .םידימלתה לש םיפתושמ
 רפסה תיב גאד דחאכ תוישעמו תויכוניח תובסמ .4
 יתבב יתנשה שפוחה ימימ קלחב ודבעי םידימלתש ךכל
 וז הדובע .םיילכלכ תודסומ ידרשמב וא םיקנבב ,רחסמ
 דמלתמה תא הסינכה ׳עוצקמב תוחמתה תניחבב .דתיה

 .תלטובמ אל הסנכה ול הנתנ ףאו השעמה ייחל

 םירגובה תולועפ

 תנשב ס״היב לש ןושארה רוזחמה םויס םע דימ .1
 ינוכיתה רפסה תיב ירגוב ןוגרא דסונ (1936) ו״צרת

 .אקארקב רחסמל

 ¬יסל הליעפ הרזע ידי לע וירגובב ךמת רפסה תיב .2
 ¬עמל םירפומ ויה דסומה ירגובמ םיבר .הדובעב םרוד
 הזל ףסונ .(ליעל האר) שפוחב םתדובע תפוקתמ םידיב
 ינתונ םע םייתודידי ףאו םיניקת םירשק לע דסומה רמש
 ¬יעהו .אקארקב םירחוסה תדוגא םע דוחיבו! םינוש הדובע

 תיב לש בוטה ומש ליחתה ןושארה רוזחמה םויס םע : רק
 םינופ ויה םיבר הדובע ינתונו רוביצב םסרפתהל רפסה
 תונפהל ושקבו רפסה תיב דרשמ לא םעפב םעפ ידמ

 .דסומה ירגובמ םיריעצ םידבוע םהילא
 ¬קמב םידבועו ץראב םלוכ םייח דסומה ירגובמ 60 .3

 םלועה תמחלמ ינפל דוע הצרא הלע םהמ קלח ,םעוצ
 ¬גתסה .הפוריאב האושה ילוצינמ םה םבור ולאו הינשה
 םתרשכהל תודות ,יסחי ןפואכ ,הלק התיה ץראב. םתול

 .ינויצה םכוניחלו תידוסיה תיעוצקמה

 לעו תירבעה העונתה לע

 היצילגב תירבעה העונתה תורוקל .א
 שרע התדו ,הירטסוא לש הנוטלש תפוקתב ,היצילג
 היסורב ועיפוהש יגפל דוע .תנגרואמה תירבעה העונתה
 רפסמב םיירטסואה תונוטלשה ורשיא "רכע תפש■ יבבוח"

 הפש" תודוגאה תונקת תא ׳היתורייעו היצילג ירע לש בר
 תירבעה הפשה תא ץיפהלו חפטל ופאש רשא "הרורב
 םויק ידי לעו םירבע םיסרוקו רפס יתב תקזחה ידי לע

 היחה רובידה תפשכ תירבעה הפשב תוברת תולועפ
 .("הירבע" ינודעומב)

 ¬תה ,1897 תנשב ,ןושארה ינויצה סרגנוקה ינפל דוע
 תנשכ דוע המקוהש היצילגב תינויצה תורדתסהה הליח
 השע תירבעה העונתה ןעמל .תירבעה התלועפב ,1889
 .דחוימ ןודעומ םיקהש ,סקופ "דיגמה" לש ךרועה הברה

 עיפוהל 1904 תנשב ליחתה ״דיגמה״ תקספה ירחא

 דסימ ה לש ירוביצה ףרועה

 ךכ רחא ארקנש) סחיה דעוה לדתשה םינשה לכ ךשמב
 םויקב םינינועמה םישנאה גוח תא לידגהל (רפסה תיב דעו

 .תויכוניחה ויתורטמבו רפסה תיב

 ינוכיתה ס״היב ידידי תדוגא הדסונ 1936 תנשב .1
 .ןמרמיצ הדוהי ד״וע לש ותושארב רחסמל

 םירחוסה תדוגא םע םיסחיה וקדהתנ 1938 תנשב .2
 הלועפה ףותיש .ךברטואל .מ רמ לש ותושארב אקארקב
 יפלכ ,הדוגאל רוסמל היה רשפא וב רשא ׳בלשל עיגה
 דמע ינלופה ךוניחה דרשמ .דסומה תולעב תא ףא ,חח
 ¬או דסומה תלעב היהת תרסומ תירוביצ תושרש ךכ לע
 חונ טלש םג שמשיש דסומ תניחבב התיה םירחוסה תדוג

 .רחסמל ינוכית יעוצקמ רפס תיבל בוט ףרוע םגו
 ¬וסה תדוגא םע םירשק םייק קר אל רפסה תיב .3

 יגוחב הפנע תיתוברת הלועפ חתיפ םג אלא ,םירח
 ¬מופ תואצרה דחוימב■ ןאכ הנייוצת .םידיקפהו םירחוסה
 תושדח תוטיש ,הריכמה תונמא :ןוגכ םיאשונ לע תויב

 ,תמוסרפה תויעב ,ןזאמה בכרה תויעב ,םיסקנפ תלהנהב
 .המודכו םיסמה תויעב■

 סופדב ומסרפיש םירומה תא דדוע רפסה תיב דעו! .4
 ¬יצהש ידכ ,רפסה תיבב ושכרש ,םנויסנו םתדובע ירפ תא
 םיבחר םיגוחש ידכו הז רמוחמ אוה ףא הנהי בחרה רוב

 .דסומב תישענה תיניצרה הדובעה לע ועדי
 היצנדנופסרוקה תרות" :היה הז גוסמ ןושאר רפס
 תאצוה תיבב רואל אציש ,רלטיורק .י ר״ד לש "תילגנאה

 .הינשה םלועה תמחלמ ינפל עודי ינלופ םירפס
 תעידיל דומיל רפס סופדל ןיכה גינפרבלייז .ז ר״דה
 תמחלמ תמהמ רואל תאצל קיפסה אל רשא ,לארשי ץרא

 .ש״ת תנש לש ויתסב הצרפש םלועה

 החומבו אקארקב "תוברח"

 .מ .ש לש ותכירעב "הפצמה■" ירבעה ןועובשה אקארקב
 אקארקב תירבעה ירחוש וזכרתה הז ןואטבל ביבסמ .רזל

 .התביבסבו
 ¬פהמ האצותכ ,ברעמה תוצראל היסור ידוהי תריגה

 לש לג םג התא האיבה ,ה״סרת—א״מרת םינשב תוער
 םה .םירומל וכפהש תירבע יעדוי לשו םירבע םירומ

 תולועפה לכב השדח חור וחיפהו היצילג יבחרב ורזפתה
 דעו י״ע חתפנ ט״סרת תנשב .תירבעה תוברתה ןעמל
 69 םע ירבע רפס תיב ״ירבע רפס תיב דוסי״ הרבחה

 .םירומ 2־ו םידימלת
 תירבעה ינקסע תא הרזיפ הנושארה םלועה תמחלמ
 .בר למעב ומקוה רשא תודסומה בור תא הסרהו היצילגב
 המחלמה ירחא היחתל המקש תיאמצעה הינלופ תנידמ
 םהיתויוכז תא דבכת יכ ,הכלהל תוחפל ,חיטבהל הצלאנ
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 השרתו ,ידוהיה טועימה ללוכ ,םיימואלה םיטועימה לש
 ימואלה םדוחיו םתוברת ,םתפש תא חתפלו חפטל םהל
 הנגראתה םייטילופה םיאנתה יונשמ האצותב .יתדהו
 תרגסמב יצרא ,דדמ הנקב הינלופב תירבעה העונתה

 ."תוברת"

 1917 תנשב הנושארל הדסונ ״תוברת״ תורדתסהה

 םידיקפתה תא העבקש איהו ,הכפהמה רחאלש היסורב
 הפוריאב תירבעה העונתה לש םיינוגראה םיסופדה תאו

 .םלועה תומחלמ יתש ןיבש רודב תיחרזמה

 הנושארה םעפב ורדגוהש יפכ "תוברת" תורטמ ןלהל
 :1917 תנשב

 תוברתה ,ךוניחה תפשל תירבעה ןושלה תא ךופהל .1
 .ירבעה םעה לש רובידהו

 ןינקל תירבעה תוברתה לש היתוריצי תא תושעל .2
 .םעה לכ

 .היתועוצקמ לכב תירבעה הריציה תוחתפתהל רוזעל .3

 .ראשה ןיב ,שמשל ודעונ ולא תורטמ תגשהל םיעצמאכ

 רפסה יתב דעו םידליה ינגמ — םיירבע ךוניח תודסומ
 — םירגובמל םירועשהו םירומל םינוירנמיסה ,םיינוכיתה

 .רכו םירפס תואצוה ,תונמאו תוברת תודסומ

 הדסונו הרזח ,היסורב ירבעה זכרמה ברחש רחאל
 ,תיאמצע תיצרא תורדתסהכ 1922 תנשב הינלופב ״תוברת״

 זכרמ .השדחה הנידמה יחטש לכ תא ,רומאכ ,הפיקהש
 ונגראתה םיילילג םידעוו השרוב היה הינלופב "תוברת"
 אקארק לילג םשב .רכו הנלייו ,ונבור ,אקארק ,בובלב
 עשוהי ר״דה תשדוחמה "תוברת" לש דוסיה תדעוב ףתתשה
 העונתה: ינקסע לכ יכ ,הכלהל תוחפל הזב שיגדהו ,ןוהט

 ."דחא גג תחת" םיאצמנ הינלופב תירבעה

 "תוברת" תורדתסהה לש ילילגה דעוה" היה השעמל

 ימשרה ומש היה הז) "היזלשו תיברעמה הנטקה הינלופל
 םינשה לכ ךשמב .יאמצע דסומ (ילילגה דעוה לש אלמה
 לילג לש ותקיז ,דתיה םלועה תומחלמ יתש ןיב רשא

 תולועפה חטשב — ידמל תפפור ,השרוב זכרמל אקארק
 .טרפב "תוברת" תולועפ יבגלו ןללכב תוינויצה

 אקארקב תירבעה העונתה לש היפא .ב
 .לילגהו

 ¬ילגב םיידוהיה םייחה תמב לע עיפוהל הרחא "תוברת"

 אקארקב "תוברת!" לש ילילגה דעוה — תיברעמה היצ
 ידמל תחתופמ תשר םהינפל ואצמ הדשה ירעב ויפינסו
 םהב רשא "םיינושל וד" םיינוכיתו םיידוסי ם״הב לש

 ¬יה ידומיל קרו תינלופה ןושלב םידומילה בור ולהנתה

 .עובשב תועש 12—10 לש ףקיהב תירבעב ודמלנ תודה

 ¬ויצה םינקסעה לש םתמזיב ודסונ םבור הלא רפס יתב

 ,ימואלה ידוהיה רוביצה לש ותכימתמ ונהנו םיימוקמה םיינ

 יאנתל רתויב םימיאתמה תודסומה תא םהב האר רשא
 תינלופה הלשממה תושירד ןיב הנובנ הרשפ :היצילג
 ןיבו רוהט ינלופ ךוניח םידוהיה לע ליטהל הפאש רשא

 ,אופיא ׳אלפי אל .םלש ירבע ךוניחל תינויצה העיבתה

 הניחבמ ידמל םיססובמ ויה םיינושל־ודה רפסה יתבש
 םירומה יבוט תא םהילא ךושמל וחילצה ףאו תירמח

 .הנידמב זא ואצמנ רשא םירבעה

 תודסומל ומדקש ,םיירבע רפס יתב לש ינשה סופטה
 רחא לש רפסה יתב ויה ,תיברעמה היצילגב "תוברת"
 ,"הרורב הפש" תדוגא לש ןדוסימ ברע־ירועשו םירהצה

 ,רומאב ׳ודסונ הלא תודסוממ םיבר .המודכו "הירבע"

 םייולת ויה םה ףאו ,הנושארה םלועה תמחלמ ינפל דוע
 דימת אלש םיימוקמה םיינויצה םינקסעה לש םדסחב
 םיבר ."האב בורקמ הז" רשא "תוברת" תורדתסהב וריכה
 תוברתה יכרב לע ולדוגש םיימוקמה םיינויצה םיגיהנמהמ
 תעונתמ החונ םתעד ,דתיה אל תינלופה וא תינמרגה
 ךוניחל תינוציקה העיבתה תא םהינפל הגיצהש "תוברת"
 םינקסעה בור תעדל רשא ,העיבת ,הלוגב םלש ירבע

 .ירמגל תיתואיצמ יתלב ,דתיה היצילגב םיינויצה

 קר") "תוברת" לש "תיטסינומה" התדמעמ האצותכ
 ־ודה תודסומה תרגסמב לועפל "תוברת" הלכי אל ("תירבע
 לע רקוב לש רפס יתבו םידלי ינג לש םתמקה .םיינושל
 ,םידחוימה היצילג יאנתב דאמ השק התיה תירבעה תרהמ

 "תוברת" לש ילילגה דעוה ץלאנ ,הרירב תילב ,ךכיפלו

 ירועשבו םירהצה רחא לש רפסה יתבב רקיעב לפטל
 םיקהל "תוברת" החילצה םשו הפ קר .םהינימל ברע
 לע — תירבעה הארו,דה תפש תרהט לע ךוניח תודסומ
 ודגנתהש םיינוציקה םידרחהו םיללובתמה לש םתלועפ ףא
 ישאר לש םתושידא ףא לעו ,ימואל ירבע רפס תיבל

 ."תוברת" תולועפל םיינויצה

 היתולועפ לעו "תוברת" תודסומ לע .ג
 20־ב תוחפל ומייקתה הינשה םלועה תמחלמ ינפל .1

 "תוברת" לש םיימוקמ םידעו אקארק לילגב תורייעו םירע

 .םהיתומוקמב תירבעה העונתה תא חתפל ולדתשה רשא

 תירבע תורפסל ,ןושלל ברע ירועש ,רומאכ ׳וקיזחה םה
 האירק ירדח ,תוירבע הלאשה תוירפס ,תודהיה יעדמלו;
 רשא תומוקמב .םיפשנו תובסמ ,תואצרה וכרע ,םינודעומו
 ־ינלופ)ינושל־ודה סופטהמ םיידוהי רפס יתב ויה אל םהב

 תועשל םיירבע רפס יתב "תוברת" ידעו ומיק (ירבע
 םהו) לארשי ידלי םתואל ירבע ךוניח תתל ידכ צ״החא
 ם״התבב צ״הנפל תועשב ורקיב רשא (עירכמה בורה ויה

 .םיינלופה םייתלשממה

 םיפינסב ךמת אקארקב "תוברת" לש ילילגה דעוה .2
 םירומו םיצרמ םהילא הנפה .תיטפשמו תינוגרא הניחבמ
 ירגוב ׳םיכמסומ םירומ קר הארוהל וסנכיש ךכ לע דיפקהו
 ימייסמ ,תוחפל וא ונדורגבו הנליוב םירבעה םינוירנימסה
 ¬שב ךרעב) ןגרא ילילגה דעוה .םירכומ םייגוגדפ םיסרוק

 תודהיה תועוצקמב תומלתשה ירועש (1933—ג״צרת תנ
 םהידיב רשא םיירבע רפס יתבל הארוהל םידמעומ ליבשב
 םיינוכית וא םיידוסי ס״יתבב הארוהל תוכימס תודועת ויה
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 .הנידמה לש ךוניחה דרשמ םעטמ םיינלופ
 .דתיה לילגבו אקארקב "תוברת" ינקסע לש םתוואג 3
 ¬שב םלש ירבע ךוניח ןתינ םהבש םיטעמה תודסומה לע
 ינשו ץנוס־יבוגב ירבעה ידוסיה רפסה תיב :רקובה תוע
 וקיזחה םינש ךשמב רשא ,אקארקב םיירבעה םידליה ינג
 לש םתוריסמ בוטל הרוכז .םיישקה לכ ףא לע דמעמ
 םיעונצ םידבוע .וללה תודסומב ודבעש תוננגהו םירומה
 ףאו — תירמח הניחבמ טעומה ןמ טעומב וקפתסה הלא
 תרבוד הביבסב תירבעה לגד תא המרב ׳ואשנ ןכ יפ לע
 ¬יצ לע םהיתודסומ תא בבחל וחילצהו (תידיא וא) תינלופ
 .לדה םדויצו תובולעה םהיתוריד ףא לע — םירוהה רוב
 ¬ומה לש םמויק תא חיטבהל ידכ ץמאמ וכשח אל םירוהה
 ¬מב דומילה רכש םולשת ידי לע — םהל םירקיה תודס
 ואשנ" לילגבו אקארקב "תוברת" תודסומ .ודעומבו ואול
 םתוריסמל תודות קרו ךא תיביצקת הניחבמ "םמצע תא

 .םירוההו םידבועה לש
 ,אקארקב הותפל ןנוכתה "תוברת" לש ילילגה דעוה

 ירבע ידוסי רפס תיב םג ׳ל״נה םידלי יגג ינש לע ףסונ
 המיאתמ השקב השגוה ,ןינבה רבכ ןמוס .ש״ת תנשל םלש
 תמחלמ הצרפש אלא — הנידמה לש ךוניחה, תונוטלשל

 .תוינכתהו תולועפה לכ תא הלטבו םלועה

 אקארקב ירבעה רוביצה בכרה לע ,ד
 היה רשפאשמ רתוי ןווגמו רתוי הבורמ היה הז רוביצ
 ¬מה "תוברת" ירבח לש עונצה םרפסמ ךמס לע קיסהל

 אקארקב "תוברת" לש היתולועפ ףקה ךמס לע וא םינגרוא
 .לילגבו

 תורוקממ וקני רשא םידוהי ונמנ הזה רוביצה יליעפ םע
 האירקב קומע ישפנ ךרוצ ושיגרהו םייסלקה תודהיה
 הריציב ףאו תודהיה יעדמ דומילב ׳ירבע רובדבו: תירבע
 ¬ילל םירומה לכ טעמכ ונמנ "תוברת" ינקסע םע .תירבע
 ואצמ אל רשא ,םיינושל־ודה רפסה יתבב תודהיה ידומ
 הצחמל תיזעול הביבסב תיכוניחה םתדובעב אלמ קופיס
 ¬שמה ידירשמ םג םהיניב ויה .שממ תירבע הריואל ופאשו
 ,רבעשל "הריפצה״ו "הפצמה" יארוק ,םיימואלה םיליכ
 .םהילא עיגהש ירבע רפוס לכו רפס לכ תארקל וחמשש
 ¬בעה תיזחב םינושאר ודמעש ,םיליעפה רוביצ ירוחאמ
 הוויהש ,ידמל רכינ םיאולמ ליח םג "תוברתהל היה ,תיר

 .העונתה לש "ףרוע״ה תא
 שרדמה תיב ישבוח לש דימתמ םרז םרז ירבעה• רוביצל
 םיקסופו ס״שב םסרכ ואלמ רשא ,רבעשל תובישי ירוחבו
 טולקל ולדתשה וללה .תונויצל וספתנ ךכ רחאו םהירוענב

 העונתב .םיירבע "תורונצ" ךרד תינוליחה םתוברת תא ףא
 ¬וה .םידרחה תונב םג לטובמ אל דיקפת ואלמ תירבעה
 ־ויצ״ה וא םיינלופה ס״התבב רקבל ןהל ושרה אל ןהיר
 האצרההו ירבעה• רועשה קר ןהל ראשנ — יולגב ״םיינ
 ¬פל ועיגה הילא רשא ,תיתוברת הארשה• רוקמכ תירבעה

 .אענצב םיקר

 ¬למ םורפב ,הנודינה הפוקתבש ׳ןייצל שי תאז תמועל
 ¬ה רוביצב רתויב תרכינ .דתיה אל ,הינשה םלועה תמח
 יתב ירגוב תואמ לש םתואיצמ לילגבו אקארקב ירבע
 ובשיש ןמז לכ .םיינושל־ודה םיימואלה םיינוכיתה רפסה
 ¬סמב ולבקש הרותב וללה וקפתסה ,םידומילה לספס לע

 ומייסשמ .ס״היתב ירומ ,םהיתוברמ םידומילה תינכת תרג
 ¬בש םיטסילאידיאה ויה ,םהידומיל קוח תא הלא םידימלת
 ,דומלל וא דובעל ,"הב תונבהלו תונבל" הצרא םילוע םה
 ,תיתוברתה תוללובתהה םרזב ופחסנ ׳םלוככ םבור ,ראשהו
 ידוהי ןיבמ הלכשהה ילעב לש םקלח תנמ זא .רתיהש

 .הינלופ
 םיינויצה רעונה ינוגרא לש תולועפ המכ ריכזהל שי ןאפ
 ןהו אפוג רעונה יגוחב ןה תירבעה הפשה תרדחה תבוטל
 ,יתגלפמ ןיב ףוג ,"קילאיב" םירבעה ןוגרא .םירגובמה ןיב
 לסחתנו םישלשה תונש עצמאב רעונה ברקב תובר לעפ

 .רתויב םיליעפה וירבח הצרא ולעשכל ,וילאמ

 "תוברת" תורדתסהה הנבמ .ה
 ¬ב וא ילילגה דעוה תמזיב ורצונ "תוברת" יפינס בור
 םשל עובק ישדח םמ םלשל ובייחתה םירבח רפסמ .ותרזע
 ,ףינסה דעו תא םכותמ ורחבש םהו ףינסה תולועפ ןומימ

 .םוקמב• תולועפה תא ןוויכ רשא
 ילילג םנכ אקארקב סנכתמ היה ,ךרעב ,םיתנש ידמ
 סנכב .םיימוקמה םידעוה יגיצנ ופתתשה וב "תוברת׳" לש
 םיפינסה לשו ילילגה דעוה לש םהיתולועפ לע ח״וד רסמנ
 סנכה .דיתעל תולועפה יכרד ונמוסו תמדוקה הפוקתב
 םשמ ולהנו אקארקב ורג וירבח בורש ,ילילגה דעוב רחב
 רשא ישדח רבח סמ .לילגבו המצע אקארקב תולועפה תא
 לש וביצקת תא הסכ ,אקארקב "תוברת" ירבח י״ע םלוש
 םשל תויבגמ םג ילילגה דעוה ךרע םימעפל ,ילילגה דעוה

 .תודחוימ תולועפ ןומימ
 ¬תה אלש טעמכ הינשה םלועה תמחלמ ינפלש םינשב
 ידומילל םירזמה רקיעב הלא ויה .ילילגה דעוה ירבח ופלח
 .אקארקב םיידוהיה םיינוכיתה ס״יתבב ודבע רשא תודהיה
 לש תימוקמה הכשלה להנמ) דלפנזיו ,באז גרבטלב ד״ד
 ,(הצרא ותולע ינפל) ןהכ ("שובייל") הדוהי ר״ד ,(ל״קקה
 ןיטשניבור ,יבצ רפפ ר״ד ,ןמחנ בלפימ ,םוחנ ןייטשלימ
 ולדביו ד״יה השמ ץיבלאומש ,לאומש גידנטש ר״ד ,ילתפנ
 ,גרבטלב ר״דה .מ״חהו ןויצ ןב (םולשנב) ץכ ר״ד ,םייחל
 רחא הזב ושמש ,מ״חהו ץיבלאומש ,ןיטשלימ ׳ץכ ר״דה

 .ט״צרת—א״צרת םינשב ילילגה דעוה ר״ויכ הז

 רבד ףוס .ו
 לעבו רכינ רוביצ הפיקה אקארקב תירבעה העונתה
 רוביצ ליעפה תוקותר םיתעל קר םלוא ,יתוברת לקשמ
 ¬סה אל םוי םוי ייחב .םיילאיצנטופה ויתוחוכ לכ תא הז
 םיקהלו םוזיל ידכ הז רוביצ לש םיינוגראה ויתוחוכ וקיפ
 ילעבו אמייק ינב םייתוברתו םייכוניח םילעפמ לש תשר
 ,הז רוביצ לש ותונויחמ םלעתהל ןיא ןב ׳י״פעאו .לקשמ
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 תפרש,, לש םישק םיאנתב תירבעה תלחגה לע• רמש רשא
 ¬גה תודהיה לש רכינ קלח אצמנ םהב /׳םייק ףוגו המשנ

 םירבעה יפלא .םלועה תומחלמ יתש ןיבש הפוקתב תיאציל
 תירוטדנמה לארשי ץראב, ועקתשנש לילגהו אקארק יאצוי

 ¬במ םג םלובכ םבור וטלקנו תישפחה לארשי תנידמבו

 םויב הנרב םירצוקה םה ,ירבעה בושיב תיתוברת הניח
 הדובאו הקוחר הלוגב םינקסע ץמוק העמדב ערזש המ תא

 .הב הילוכד אכרכ—אקארק :וז

 אקארקב "טלפמ" ירפס תאצוה לע .ג

 הלחתהה .1
 אקארק ק״קב םירבע םישגא ץמוק סנכתנ ד״צרת תנשב■
 םילדה םהיתוחוכב .םירבע. םיריפס איצוהל — וטילחהו
 םילודגה םיל״ומה ידיב הלע אלש המ עצבל ולדתשה
 תא וסינ .םינורחאה תורודב תינלופה■ תודהיל ומקש
 ¬ינומ תולעב תואצוה תונולשכ ולחנ וב רשא חטשב םחוכ

 םירפוס .לביטשו "לרטנצ" ׳"ףסאיחא״ו "הישות" ןוגכ ןיט
 ¬תה הנשה תומי לכ ךשמב רשא םידחא םיטסיצילבופו

 ךרדב תכלל וסינ ,םיינוכיתה רפס יתפב. הארוה לע וסנרפ
 ¬ש םייניצר םירבע םירפס רואל איצוהל :רתויב השקה

 ¬בופו היפוסוליפ ,תרוקבו המרד ,יעדמ רקחמו הריש םנכת

 .הקיטסיציל

 ־עהו םירפוסה תודגאתה י״עש "טלפמ" םירפסה תאצוה
 המייקתה (ימשרה המש היה הז) אקארקב םירבעה םיאנות
 האיצוה םירצקה המויק ימיבו ט״צרת—ד״צרת םינשב
 .יעיבשו ישש רפס סופדל הניכהו םירבע םירפס 5 רואל
 .הז ירבע לעפמ םג הליל ןב הבירחה הינשה םלועה תמחלמ

 וביהצהש םיפד ךותמ םיעטק .2
 םסרפש "טלפמ" תאצוה לע המישר ךותמ םיעטק ירהו■
 ¬דה .ח״צרת תנשל "הינלופ ידוהיל הנשה רפס״ב מ:״חה

 ךלה תא םיפקשמ םג אלא ,תודבוע םירסומ קר אל םירב
 הריואה תא ,האצוהה תכאלמב וקסעש םישנאה לש םחור
 ¬וגב תירבעה תול״ומה לש יללכה עקרה לע — ולעפ הב;

 .םהה םימיב הינלופ תל

 ¬שב הלולכה תינכתה תא םייקל הצור ׳טלפמ, תאצוה"

 םהל תויהל ,הינלופב םירבעה םירפוסל טלפמ תויהל : המ
 לואגל ׳קותשהו הקיתשה תפרח תא םהילעמ לוגלו הפל

 תוריציל הפיחד תתלו תורגמב: םירומשה דיה יבתב תא
 .תושדח

 ושרד אל ,להקה לא וז האצוה האצי תולוק ילוקב אל"
 ¬עב ,אענצב ,תומלוע ושיערה אל םינקסעו םינשרד הילע

 ¬אר ירבע רפס תאצוהל תונכה ושענ רתסהב טעמכ ,תוינ

 המכ לש קותיש רחאל אקארקב ןושאר ירבע רפס .ןוש
 ירחא ןילופב ןושאר ירוקמ ירבע רפס .םינש
 עפשב הכרבתנ ןהבש תויתמוטסירהו דומיל ירפס ןומה
 ירחא ןושאר ירבע יעדמ רפס ,תינלופה תודהיה
 םיל״ומה לש םמחל אצמנ םהמש ,שורד ירפסו ל״מור ירפס
 — ירוקמו יעדמ ,ירבע רפס ,אנדיאהד ןילופב םירבעה

 העתרנ אל "טלפמ׳" תאצוהש ןמיס — אתעיירל אתלת

 ל״ומ לש וכרדי לע םיבצינה םילושכמהו םיישקה ינפמ
 תנשב האצי ךכו .לקשמ ילעב םירפס איצוהל הצורה ירבע
 םולישנב .ב תאמ ןיסנג .נ .א לע היפרגונומה ה״צרית
 הלוגנ רפסה ידומע רשע השמחו האמ לע .(ץ״ב ןויצ ןב)
 עונצו דדוב ירבע רפוס לש ותריציו ויטבל ,וייח תשרפ:
 םישנא לש םיטבל םיעלבומ רפסה■ לש םיפדה ךותבו —
 ¬צבמ ןיטישה ןיבמ .תירבע הלמל םיאמצה ןילופב םירבע

 ריינלו תקייודמ ההגהל ,האנ הספדהלו רודיסל תוגאד תוצב
 ונמלוע תוצק לכב רפסה תצפהל — הנורחא הנורחאו בוט
 ררועתיה :הרומחה הלאשה תפחרמ ליכה לעו .ירבעה

 י הנקיה ,הנעייה ,םש אוה רשאב ירבעה ארוקה
 יד אל .לבת יווצק לכ םע םיבתכמ יפוליח וליחתהו"
 םה םירוזפ ףא אלא ,םה םיטעמ ירבע יעדמ רפס יארוקש
 קזחלו" דדועל ידכ םהב שי דחאכ םלוכו תומואה ןיב
 םהב ןיא לבא (רבדמ בותכה ירסומ קוזיחב) "תופר םידי
 ,ביציו אלמ םויק המייקל ידכ ,תירבע האצוה םייקל ידכ

 םניא םירבעה םירפסה ירכומ .הבחרהו תחנ ךותמ םויק
 יפמ תשרופמ הרמימ) וזכש "תירובז" תורפסל םיקקזנ
 םינמור ימוגרתו דומיל ירפס לע קר יכ (!ילארשי ס״ומ
 לא ,אופיא ,הנופ "טלפמ,, תאצוה .םדאה היחי םייזעול
 ,"המשל" ותוא םיציפמה ירבעה רפסה ינומיא לא ׳םיבבוח

 וללה לש םהיתורשפא םג לבא ,ונתורפס ןרק תמרה םשל
 הילכ תנכס :םוגע לכה ךס לבקתמ בושו ןה תומצמוצמ

 .ובאב ודועב לעפמל תפקשנ

 תדחוימ ןרק םירצוי םה■ ,םיענכנ םניא ריבדב םיקסועה■׳,
 הלוכי הניא התוהמ םצע יפלש "טלפמ" תאצוהב הכימתל
 תובסמ םיכרוע .הלוגה יאנתב רוהט ירחסמ לעפמ תויהל
 ,םימירתמו םימרות ,םינתונו םיעבתנ םישנא ,םיפשנו

 וירמאמ ץבוק :שדח ירבע רפס — הלאה םיצמאמה רכשו
 ."תונויגהו םיגוה" :טרופפר ןויצ ןב לש םייפוסוליפה

 ומש אל ,הלקה ךרדב רבדב■ םיקסועה וכלה אל בוש"
 .יפוסוליפ רפס ינפמ םיריהזמה ,השעמ ישנאו םיחקפל בל
 התיה בוש .ךרעב — הנויגה תומכב■ רכמנ הז רפס אקוד
 רפסה אוה ,שדח רפס תאצוה לע בושחל רשפאו החוורה
 םיניכמ םייתניבו "הינלופ ידוהיל הגשה רפס" :ונינפלש
 ירמחה דצה חטבוה ףאו "ןוהט עשוהי יבתכ" תא סופדל

 ."םתספדה לש
* 

 תואמב םתצפה ,הנשל םינש וא רפס תאצוה : לכה ךס"
 ילוא — וקה לעו הדמעה לע רומשל ידכ םיצמאמ ,םיספט
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 ,י״א ישנא יניעב דיחיבו םיבר יניעב ןטק הז לכ האריי
 אוה ,הלוגב ישוקב רכמנה ,דדובה ירבעה רפסה םלוא
 ץראב האלמ תירבע תורפס תארקל רודה תא רישכמה
 ליצמו םירבע םירצויל קוזיחו דודיע שמשמה אוה ,תובא

 ."הזינג תנכסמ םהיבתכ תא

 ל כ ה ־ ך ס .3
 םיאנותעהו םירפוסה תודגאתה התיה תילמרופ הניחבמ
 האצוהה ינינעב ."טלפמ" תאצוה תלעב אקארקב םירבעה
 רפפ יבצ ר״ד :תודגאתהה דעו ירבחמ 3 השעמל וקסע
 בתוכו (םולשגב) ץכ ןויצ ןב ר״ד :םייחל ולדביו ד״יה
 ,הלהנהה ינינע תא םהיניב וקליח םירבחה .הלאה תורושה

 םתוא וניכה ,םהידיל ועיגהש םיברה דיה יבתכ לע ורבע
 תתושה בתוכו םירפסה לש ההגהה ילע תא וארק ,סופדל
 ¬פמ" לש היצרטסינימדאה ינינעב ׳ךכל ףסונ ,לפט הלאה
 תצפה ,(רכו םיכרוכ ,םיסיפדמ) םיקפס םע םיסחיה ׳"טל
 לכ .לוכיבכ "םינכוס״המ ועיגהש םימוכסה תיבג ,םירפסה
 רפסל טרפ ,ספוט 300—200־ב ,ללכ ךרדב רכמנ רפס

 .םולכ טעמכ רכמנ אל רשא ,קיגרטסול לש םירישה
 "טלפמ" תאצוה י״ע רואל ואציש םירפסה תמישר ירהו

 :םתעפוה תונש רדס יפל —

 רואל אצי .ןיסנג .נ .א :םולשנב ןויצ ןב .1
 םירצויה דחא לע תיתורפס היפרגונומ .ה״צרת תנשב

 .השדחה תירבעה תורפסב רתויב םיירוקמה
 רואל אצי .תונויגהו םיגוה :ט ר ו פ פ ר ןויצ ןב .2
 תא םיריבסמה םירמאמו תוסמ לש ץבוק .ו״צרת תנשב
 היתויעב תא ןכו םיפוסוליפה ילודגמ המכ לש םהיתוטיש
 תוישיאה ויתופקשה רואל — היפוסוליפה לש תוירקיעה

 .רבחמה לש
 גינפרבליז הירכז ,םולשנב ןויצ ןב .3
 ךרכ הינלופ ידוהיל הנשה רפס :(םיכרועה) ר פ פ יבצו
 טמרופב דומע 356 ןב ףסאמ .ח״צרת תנשב רואל אצי .א
 עדמה ישנאו םירפוסה יבוטמ 25 ופתתשה וב לודג
 ,יעדמ ירקחמו הריש ירבד ליכמ רפסה .הינלופב זא ויחש

 .תרוקב ירבדו תומישר ,תונויגהו םירופיס

 תנשב רואל אצי .תעדו תד :ןייטש םחנמ .4
 תיעדמ המר םכותב םידחאמה םירצק םירקחמ 44 .ח״צרת

 .האנו לק ןונגס םע

 רואל אצי .רעיב ןולח :קינרטסול לאיכלמ .5
 .םייריל םיריש ץבוק .ט״צרת תנשב

 סופדב רודיסה םלשוה הינשה םלועה תמחלמ םורפב
 הגוהה ,רפוסה לש וירבד בטימ — ןוהמ עשוהי יבתכ לש

 .םלש רוד ךשמב ודי תחתמ ואציש ,ימואלה םחולהו
 תולגמל יעדמ שורפ סופדל ןכומ היה ןמז קרפ ותואב
 םסובמה הז שורפ .יקסבוקלו חבש תאמ תלהוקו הכיא
 תיתרוסמה תונשרפהמ םלעתמ וניאש יאמצע רקחמ לע
 רוד ךניחו דמיל רשא ,ל״ז רבחמה לש ונובזעב■ אצמנ

 .לילגבו אקארקב םירבע לש םלש

 "...המחלמה ם י י ת ם ת ש כ ל " .4
 — אקארק תודהי לע םוכה הרבע ט״צרת תנש ףוסב
 וטלמנ "טלפמ" ינקסע .םיצאנה ידי לע השבכנ ריעה
 םהירוחאמ .יטיבוסה שוביכה חטשל ,תיחרזמה הינלופל
 ־יבתכו םירפס לש יאלמ ,םבלל רקיה לעפמה תא וריאשה
 עשוהי יבתכ תספדהל דעונש ףסכ םוכסו ריינ ןכו ,די

 .רומאכ ,סופדב רבכ םירדוסמ ויהש ןוהט
 חטשמ העידי בובלב הלבקתנ המחלמה לש המוציעבו
 יירוגליב שיא ,גרבגנורק עטנ ׳ר תאמ ׳יצאנה שוביכה
 ירפס בור תא ולש סופדה תיבב רדיסש ,ןילבול י״עש
 ,יעקרק־תת "יקנוב״ב בשוי ,םייקו יח אוה :"טלפמ"
 ונסחמב הפי תורומש ןוהט עשוהי יבתכ לש תוהמאה
 .בר רודיהב רפסה תא סיפדי ,המחלמה םייתסתשכל ,ה״יאו

 ׳יטלפמ" ישנאל ועיגה רשא םינורחאה םירבדה ויה הלא
 וניכז אל ונחנאו הכז אל אוה .ד״יה םיפדמה עטנ ׳ר תאמ
 "טלפמ" ירפסו .ןוהט עשוהי יבתכ תא סופדב תוארל

 םישמשמ לארשי ץראב תוירפס המכב ורמתשנש םיטעמה
 דוע ונניאו היהש — ,יטסילאידיא לעפמל הדיחי הבצמ

 .הקספנ עצמאב ומויק תשרפו



 אקארקב תונזחהו םינזחה
 תאמ

 ירושג .ש .מ

 תונזחה תורוקל "א

 היאנתו השדחהו הנשיה תונזחה (1
 ינפל ועיפוהו ודלונ הבו ,םינזחל בשומ התיה אקארק
 ,ידוהיה םלועה לכב םש יעודיו םידבוכמ םינזח דומעה

 יתרבחה םלקשמ .הצרעהב םויה דע םירכזנ םהיתומשש
 םיכמסימל ופרוצש םהיתומיתחמ רכינ ורבעש תורודב

 ,הל,דק,ד לש םיבושח

 — ןילופ ידוהי לש םתוברת תמר התיה ג״יה האמב

 דע ,רתויב תוכומנה תחאל דוע תבשחנ — ללכב אקארקו•
 .דמלמו ןזח םג היה תידוהיה הלהקבש ברהש ךכ ידכ

 ־הלאשב ראותמ ןילופב יתוברתה םבצמ לש הגדדמה לפש
 (ךרעב 1200 תנשב) דיסחה הדוהי ׳ר :האבה הבושתו

 םיכשומ םינזחהש ,ךכ לע םהיבמ רזעילא ׳ר ינפל ןנואתה
 אלהו .המודכו םירופ ימדמ םג ראשה ןיב םתסנכה תא
 הז לע .הקדצ יכרצל קרו ךא וב שמתשהל שי הז ףסכ
 (םינזחל) םהל לטבת התא םא" :םהיבמ רזעילא ׳ר והנע

 ,םינתח תובדנו הרות־תחמש תובדנ ,םירופ תיבגמ תא

 םש ןיא הירגנואו ןסייר ,ןילופב תומוקמה בורבש ירה
 םהו (םידוהיה ןיסולכואה לש) םקחוד תמחמ הרות ידמול
 שמשמ אוהו ,והואצמי רשאב ץבמ םדא םהל םירכוש
 ¬במו םהידליל דמלמו (ןייד) קדצ־הרומו רובצ־הילש םלצא

 ירה ,ןתוא לטבת םאו ,(תוסנכהה) הלא לכ תא ול םיחיט
 (םשד םידוהיה) םהו םהלש הנויחל קיפסת אל םתוריכש

 תבושת) "קדצ ־הרומ ילבו הליפת ילבו הרוח ילב וראשיי
 .(בק ׳יס ג״ח ךורב יברב ריאמ וניבר

 ¬רפל ליבשב תונזחל ץוחמ קוסיע ול אוצמל ץלאנ ןזחה

 .ותסנרפ לכ תא הקפיס אל תונזחהש ירחא ,ותיב תא סנ

 דוסי לע היונב ,דתיה אלש ,הלהקב ןוטלשה יכ ,תעדל שיו
 ,יתרבחה םלוסה ןורקע יפל םא יכ ׳יטרקומדה ןורקעה

 ,םידוהיה ןיסולכואה לש תורישעה תובכשה ידיב אצמנ

 .העדהו האמה ילעב לש םהידסחל םינותנ ויה םינזחהו

 דומל זכרמל ןילופ התשענ זאש ,ז״יהו ז״טה האמב
 םינזחה לש םבצמ בטוה ,ידוהיה םלועה לכ לש דומלתה
 םייק היה םרב .תידוהי הלהק לכב םיוסמ רפסמב ואצמנש
 ידמל םגדומה ,שמשהו ןזחה ,ברה, ןיב ילאיצוס גוריד
 לבקמ היה ברה .1595 תנשמ תיאקרקה הלהקה תנקתב
 (שמש ׳ןזח ,בר :תובית־ישאר ש״חר) הינודנה ןמ 1%

 .דחא לכ זוחא יצח ולבק שמשהו ןזחה ולאו ,הנותח לכב

 םבצמב הבטה הלח םרט הארנכ ח״יהו ז״יה האמב
 האמהמ אקארקב הליהקה לש תונקתבו ,םינזחה לש ילכלכה
 םשש םיאצומ ונא ,תיברב ףסכ תואולהמ הסנכה לע ח״יה
 םינזח ׳ם״תס ירפוס םג תיברב ףסכ תאולהב םיקסוע ויה

 לכ תא איצוהל וקיפסה םרטש ינפמ הארנכ ,םישמשו
 םיקוסיעמ םג חיורהל וצלאנו ,דבלב תונזח,דמ םתיחמ

 .םירחא

 אקארק ינואג יפב הכלהב תונזחה (2
 םיימוקמה םייחה יאנת רקחל םינמאנה תורוקמה דחא
 תוצראבו ןילופב המקוהש הרישעה תינברה תורפסה איה
 .דאמ דבכנ םוקמ אקארק ינואג םיספות הבו ׳תונכשה

 ,םינבר ב״ג ויה םילאושה יכ ,הז רוקמב קפס ליטהל ןיאו

 ורקח המודכו הנוגע תנקת ד״ע הלאש וזיאב ונפ רשאכו
 םיעמוש וגאו ,תעגמ ירתיה םדיש המכ דע בטיה ושרדו
 תוביסהו ,םינזחל סחיב רמוחה אוה טעומ .תורורב תועידי
 ןברוח זאמ םינברה לש שידאה■ סחיה תמחמ םא ,תונוש
 םינזחכ םתאנק ללגב םאו ,םינגנמלו םינזחל ינשה תיבה
 .הניגנ יבבוח םינומהה תא רתוי םהילא ךושמל ועדיש

 ת״וש ירבחמ לש תונורבז םילגתמ ךרעב ׳ש תגשמ קר
 ־ב ובשיש םינבר ןיב לדבה ןיא ןאכו ,זא ויהש םידבכנ
 םיעדונ םינואג ובשי אקארקב .רחא םוקמב וא אקארק
 שיקריס לאוי ׳ר ,("עשוהי ינפ") עשוהי ׳ר ,א״מרהכ
 תגאש") ביל הדוהי הירא ׳ר ,(ח״בה :רוצקבו ,שדח תיב)
 ,םירחאו (ףסוי תיראש) ץ״כ ףסוי ׳ר ,("לחש לוקו הירא

 ¬מלהו םינברה ןיב דאמ םיצופנ ויהש ת״וש ירפס ורבחש

 .םינד

 ז״טה האמה עצמאמ אקארקב בר ןהכש א״מרה ת״ושב
 והשמ ומשב רכזנ הז םוקמב .ץ״שה לע רבד רכזנ אל
 ¬לתה דומלב קפתסה אל א״מרה .םירחאה וירפסב ןזחה לע

 לש הריקח ירפסב םג קסע אלא ,תינברה תורפסהו דומ
 ול התיהו ,הקיטמתמבו לארשי תודלותב םגו םיניבה ימי
 תא א״מרה איבמ דחא םוקמב .תידוהיה הניגנל םג היטנ
 ףסכמ יצח" ורכש חקול ןזחש ,אודאפ ם״רהמ לש וקספ
 םלשל ךירצ ימ :הלאשה ,דתיה תמייק ."תושפנ יפל יצחו

 ידוהי לכ וא ,לודג ןוה ול שיש הז םאה ,ןזחה רכש תא
 ועיגהו ?ןזחה תא םיעמוש רישעכ ינעכ םלוכ יכ ,הושב
 םלשלו ללכב להקה שוכר המ בשחל שיש :הרשפל אופיא
 ,לודג םמ םלשל אופיא ץלאנ רישעהו ,ורכש יצח הזמ

 לש הינשה תיצחמה תא וליאו .ושוכר יפל ,ןטק םמ ינעהו
 ,רמולכ ,תויחה תושפנה רפסמ יפל רבכ ומלש ןזחה רכש

 אלמה רבשה םולשתל ועיגהש דע ,ינעו רישע ,הושב ,דוש
 .להקהמ תרוכשמ ןזח םינפל לבק ךכו .ןזחה לש

 דוסי השמיש ןזחה לש "האנ וקרפ" לע דומלתב החנהה
 אלל ,רוהט רבע לעב היהיש ךירצ ןזחהש ׳הכלה קספל
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 ,ןושאר־קסופ לש העד א״מרה איבמ .דנהו .םירוענ אטח
 ,רחא רומח אטח השע וא גגושב ורבח תא גרה שיא םאש
 ־חילשכ ונימזהל — הבושת .רשעש ירחא — רתומ יזא

 וליפא ,דיזמב אטח םאש ,א״מרה םרוג ןכ ומכ .רובצ
 השעש ףא ,ןזח תויהל ול םיריתמ ןיא הנושארה םעפב

 ־ב א״מרהו ךורע־ןחלושה לש םירומחה םינידה .הבושת
 םימודה םירקמב אופיא םינד ע״ושה לע רבחש "הפמ"
 םתכ םיריאשמה ורבחל םדא ןיבש םירבד ונייה ,חצרל

 .םדאה לע יחצנ

 ¬חה ירבד םיאבומ אקארקב הרות־דומלת תרבח סקנפב
 עשוהי שודקה ןואגה דכנ) יולה קחצי ברה ליטהש םר
 ריעב םשה שודק לע םייח ויחא םע דחי גרהנש םצייר
 םומינולק דיסחה ברה לע — (ח״פת תועובש ברעב בובל
 ירשת ה״כ םויב "שמשו רואמ" רפסה רבחמ ,ןיטשפא
 םלועמ הלע אל א״מרה תמכסה יפלש ,דמאנ םהבו ,ו״מקת
 ועבקש יפכ הליפתהמ חסונ הזיא תונשל אוהש ימ בל לע
 ¬תב ללפתהלו הניגנב תוגשל וא ,םינומדקה םימכחה
 םידגנתמה■ ןיבש המחלמבש םיאור ןאכמ .תונוש תועונ
 ¬מתשהב ףכה תא עירכהל םינושארה וצמאתה םידיסחהו

 .הניגנל וסחיב א״מרה תמכסהב םש

 היהש ,שדח־תיב ת״וש רבחמ ,שיקריס לאוי ׳ר ברה
 ת״וש) ורפסב עיבה ,ח״עש תנשמ אקארקב בר ףיסבל
 םינוגנה רבדב םידבכנ םירבד (זכק ׳יס ,תונשיה ח״בה

 ינזח .ב

 םינושאר תומש .1
 ןהכש "עשוהי ינפ" לעב יפב רכזנש ןזחה םש דבלמ
 לש תומש המכ ןורכזל ונל ראשנ ,אקארקל ץוחמ, תונזחב

 .תובצמ פ״ע רקיעב םינזח
 ,ןזח ףלוו ׳ר הנוכמה ׳באז־ןימינב ׳ר ןזחה אוה דחאה
 םיתשו םיעבראכ אקארק תדעב ןזח היהש השמ ׳ר ןב
 המקוה ז״בר רבק לע .ו״מש ןושח ו״כ םויב רטפנו ,םינש
 לע .הקדצ יאבג היהש ילתפנ ׳ר ויחאלו ול תפתושמ הבצמ
 םב ולכ אל .באז ןימינב ׳רה וניבא" :תורח■ היה הבצמה
 וקרפ ליגר ןקז :םיירפסו רפס לע ויחבש תולעהל ,םידי
 וילא לוק ול לוק ,םייתנשו הנש םיעברא הצורמ ץ״ש האנ
 ,ןורכז תוחול) "םירידהב האנ לוק חבושמ לוק רדה לוק

 .(ד״סרת ,גרבדירפ .ד .ח תאמ
 עדמ ןזח היהש חיכומ הכורא הכ הפוקתב ותנוהכ םצע
 ¬תב ויחבש תצקמ םיפיסומ הבצמה ירבדו ,ומעב דבוכמו

 .ויעמוש לע םשור ריאשהש םיענה ולוק תנוכ
 רכזנ ןהכה םחנמ.ןרהא ןב ץ״כ אנכש םולש ׳רל תודוה
 ׳ר םשב ארקנ ונב) ס ׳ג ז ח ןמלז ׳ר ובס םש םג
 ה״מת ןויס ז״י םויב רטפנ אוהו ,(ס׳נזח ןמלז ׳ר לידנמ

 .(ס ׳יס ׳64 דומע ,גרבדירפ .ד .חל ,ןתיכז תוחול)
 םשב ארקנש ,םב שריה ׳ר םשה רכזנ רפס ותואב
 לע טלושה סב לוק ולוקו ררושמ ותויה םש לע ,הז

 ונזמש םיקסופה םינברה לכמ .תסנכה תיבב םירשומה
 ¬מנה לש הלאש,ד תא ררועש ידיחיה ח״בה היה אקאדקב
 םינוגנב תויסנכ יתבב םירמזמש המ" :תמאב ,םמצע םינ
 ןיאש הארנ (םירצונה לש) םתלפת תיבב םהב םירמזמש
 ."ם״וכעל םידחוימש םינמנה םתואב אקוד אלא רסוא
 ,ירמג אק והיינימ ואלד םינוגנב נ",ד" :רתיהה ימעט ןיבי

 ."רימחהל רמול ןיאד ,הקיסומה. תמכחמ אלא

 :הרעשהה יפל) ןזח הזיא םע בירב ותעשב דמע ח״בה
 תקולחמהו .ורתנקל ידכ תונמדזה לכב שמתשהש (אקארקב
 ןזחה תא הדינ לאוי ׳רש ,ךכ ידיל םעפ העיגה םהיניב
 ,ןיד־קספ איצוהש בר אצמנו ,לאוי ׳ר תא הדינ ןורחאהו
 הרות־רפסל לאוי ׳ר ד״באה תא אורקל ביוחמ ןזחה ןיאש
 .היה ןידכ ןזחה יודנ אליממו ,ןידכ אלש היה ויודינש יפל

 ׳ר ןואגהל (חס ׳יס ינש קלח) "עשוהי ינפ" ת״ושב
 ,התועצמא דע ז״יה האמה תישארמ אקארק ק״דבא עשוהי
 אתאו" םינברה ינפל תודע תיבגב ומשב דחא ץ״ש רכזנ
 ק״קב ץ״ש היהש דוד ׳רב ריאמ ר״רה רקיה אנמדקל
 ךמס ןואגהש ןמיהמו דבוכמ שיא היהש הארנכו "הציווחאל

 .וילע
 ¬אש" רפסב ומכ ,אקארק ימכח לש ת״ושה ירפס רתיב

 לוקו הירא תגאש רפסב .ץ״כ ףסוי ר ברהל "ףסוי תיר
 בסומה ןויד ןיא םירחאו ביל הדוהי הירא ׳ר ברהל לחש

 .ןזח יניינע לע

 אקארק

 ותואב םירחא םיררושמ םג וארקנ ןכלו ,םיכומנה םינוטה
 ׳ר .תירבעב ןושארה ףרגוילביבה םב יתבש ׳ר ומכ ,םש
 ׳יס ,69 ׳מע םש) ג״קת חספ לש ןורחאב רטפנ םב שריה

 .(טס

 ךליאו ט " י ה האמהמ םינזח .2
 םיובנריב דראודא .א

 האמב השידחה תונזחב רתויב םילודגה םישיאה דחא
 ,("דראודא" הנוכמה) םיובנריב לזנא רשא היה ׳ט״יה
 ליכשמ ,לידנמ םחנמ קחצי ,ויבאל 1855 תנשב אקארקב דלונש
 ךוניח םגו ינדפק יתד ךוניח לביק אוה .תירבעל הרומו
 ,תונברל ודי ןתיש וילע עיפשהל ולדתשה וירוה .ילקיסומ
 ־א׳זב הבישיב המ־ןמז דמל אוה .הקיסומל ךשמנ ובל ךא
 ןזחהו ,הניול ותורענב עיגה םשמו ׳הירגנוא ,שיטאב
 עדוותנש ירחא .ררושמל ולבק (רניטוח) רגניזיירפ השייפ
 ¬מל ולביק ,הכרב וב הארש ,עדונה ןזחה ,רצלז המלשל
 ול עיצה ,בר ןינע וב הארה רצלוזו ותלהקמב ררוש
 עוצקמ תא ודמיל ומצעבו ,הקיסומל הרומ לצא דומלל
 הניגנב םלתשהו רפסה־תיבב הניוב דמל דראודא .תונזחה
 רזח םינש שולש הניוב ותוהש ירחאו ,תינמרגה הפשבו
 דאמ ןיינעתה אקארקמ רשיפ ףסוי ןזחה .וירוה תיבל
 ויבאל ץעי אוהו ,םיענה לוקה לעבו ינורשכה םיובנריבב
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 שטיוד ןזחה■ לש תונזחל רפסה־חיבל ונב תא חולשל
 .ואלסרבב

 רוספורפה םע שטיוד ןזחהו ,יולסרבל עסנ םיובנריב
 ז״יה ליגב .ריהזמ דיתע ול ואבנו והודדוע ץרג יבצ ר״ד
 ,רמאר ר״דה ימוקמה ברהו ,גרובדגמב ינש ןזחל לבקתנ

 םירמאמ בותכל ול עיצה ׳תינמרגב ידוהי ןועובש ךרוע
 הז ןועובשב וירמאמ תא םיובנריב םסריפ זאמו ,ונותעב
 ¬יסומ הלועפ םיובנריב חתיפ גרובדגמב .םינש המב ךשמב

 (1874) הז ירחא םיתנש .הלודג תיללכ תיתוברתו תילק

 ,הליהקה לע דאמ בבחתנו ,תיזלשה ןטיובב ןזח לבקתנ

 ןזחל■ םיוסמ ןמזל הנש הנש עוסנל תושר ול הנתנש
 םיובנריב בשחנ רצלוז לש ותיבב .הניוב בשיש ,רצלוז
 תונזחה תא אל רצלוז יפמ דמלו ,החפשמה ינבמ דחאכ
 ורוקיב תא .הפי תוגהנתהו תובוט תודימ םג אלא ,דבלב
 םע עגמב אב ,תוברתה הדשב רקחמל םג לצינ הניוב
 ר״ד ,קנילי ר״ד ףיטמה ,ןמדיג ר״ד :םיעדונה םימכחה
 םעפמ .םידחאו רנילרב םהרבא ,ןמפיוק דוד ,רדיינשנייטש
 ןזחה לצאו זירפב גרובמואנ ןזחה לצא רקבמ■ היה םעפל
 ¬שכמ דאמ לעפתה ןורחאה■ .גרבסגינקב ביורטנייו עדונה

 תא אלמל ודיעוהש דע ,דאמ ובבחו םיובנריב לש ונור
 ינב תא שקב ,הנש םיעבש ביורטנייול ואלמשכו .ומוקמ
 לבקלו תיסיפה ותשלוח לשב ותנוהכמ וררחשל ותדע•

 .םיובנריב תא ומוקמב

 ,גרבסגינקב ןזחכ ןהכמ םיובנריב לחתה 1879 יאמב

 לש ומוקמ אלממ■ ארקיהל יואר תויהל םיצמאמ השעו
 םסופיטמ ,םיענ ןוטירב היה םיובנריבל .לודגה ביורטנייו
 ־טנוקו הינומרהב יקב ,ןורשכ לעב ןגנמ ,רצלוז ינזח לש
 ןוחילב■ םג קסע אוה .תיסאלקה הניגנה תורפסבו טקנופר
 תובוטה ויתוריצימ המכ םיריכזמ םויה דעו ,תוריצי לש
 אל ול אב ומוסריפ רקיע ,םרב .תונזחב• שרוש וכהש
 ,רוב הדשב לודג םכחו רקוחכ אלא ,ןוחילב אלו תונזחב

 היה אוה .תידוהיה הניגנה רקחמ :אוהו
 ,יתורפסו יגוגנ רמוח ףוסיא תובישחב ריכהש ,ןושארה

 ילב ,םינש שמחו םיעבראמ הלעמל עיקשה וז הדובעבו
 תוכורא תועיסנו תובורמ תואצוה ,השק הדובע לכ לע םוחל
 יוצר היה רמוח לכו■ ,שקובמה רמוחה תא גישהל ידכ
 ירבע רפס ,ט״יה וא ח״יה האמה ןמ ןזח לש די־בתכ :ול
 רבד לכ לעו ,תידוהי הניגנ לע והשמ אצמנ ובש ׳יזעול וא
 ¬ארה ןפסאה היה אוה .בר ללש אצומכ חמש היה לביקש

 ¬פנ תונקיידב הז חטשב לעפ אוהו ,תידוהיה הניגנב ןוש

 .יתפומ רדסבו האל

 ¬רגה הפשב ריהזמ ןונגס לעב רפוס םג היה םיובנריב

 םסריפש המ לכש ,תידוהיה הניגנב ןושאר רפוסו ,תינמ
 יטרפל וסנכיהב וב ןדש ןינעב הקומע העידי לע ססבתה
 ופעתסהש םיטרפ םג רפסמ היהש דע זז אלו ויטרפ
 קיפסהש תובורמה תועידיה ףא לע ןכא .יזכרמה אשונהמ
 רקחמ קר סופדב םסריפ ,תיתורפסה ותלועפ ךשמב ףוסאל
 ¬רגב)"אווטנאמ עפאה םיא רעקיזומ אשידיי יד" םשב דחא

 םירקוחה ןיב םג לודגה ומוסרפו ומלוע תא הנק ובש ,(תינמ
 .ןוגנ וא ןזח תורוק ,גהנמב םינד וירקחמ ראש .םירצונה

 "תמאה" ןותעב םסרפל לחה ביורטנייו ןזחה תודלות תא

 ¬לות תא בתוכ ליחתה ןכו .1902 תנשב יאניוה (טייהראוו)

 הפוריא ינזח לע בר רמוח ףסא אוה .יקסבודנביל .ל תוד
 .ט״י־ח״יה תואמהמ תיחרזמהו תיזכרמה

 ויתונורכזב רפסמ ןוזלדיא .צ .א תידוהיה הקיסומה רקוח
 ךשמבו ,םיימעפ גרבסגינקב ותיבב רקיבש ׳םיובנריב לע
 ־גריב תלהקמב ףתתשה גרבסגינקב בשיש םידחא םישדח
 ולוק 1 םשור וילע התשע אל ןורחאה לש ותונזח ךא .םיוב
 דוחיבו ,שגרב רש לבא ,םימצמוצמ תולובגבו קזח היה אל
 ךרדה תא הוותה אוה .םיארונה םימיה לש תוליפתה תא
 תא רצי אוה .תידוהיה הניגנה רקחב קסועה לכ ךלי ובש
 רודיסב עייתסה ןוזלדיא .תסנכה־תיב תניגנב רקחמה תטיש
 ׳לח) "לארשי תוניגנ רצוא" לודגה ורפסמ םיקלח השלש־

 .םיובנריב לש ופוסיא רצואב (ח־ו

 ,יל רפיס ,אקארק דילי ,גרבדירפ .ד .ח ףרגוילביבה
 ן״רת תנשב לידנמ םחנמ קחצי ׳ר ויבא תריטפ םע יכ
 הנפה הז רבדו ,אקארקב ותיוולהל גרבסגינקמ ונב אב
 תונמיהל הכזש ,םריע ןבב ואגתהש ריעה ישנא בל תמושת
 .א .ר רפוסה וילע םיפדה זא .םידוהיה םישיאה ילודג ןיב

 ןב היה רדאב ןושרג רפוסה ."ןמזה" ןותעב רמאמ םדיורב
 .ותחפשמ

 ־רהבו םנכתב םיבושח םירמאמ המכ םסריפ םיובנריב
 ־רטיל השידיא" ןועובשב■ דבלמ .םינוש םינועובשב םתאצ
 "רוטנק רשידיא״ב םירמאמ םסריפ ,רמאר ר״דל "טאלברוט

 ןילרבב "סמוטנדוי םד גנוטייצ הניימגלא״ב ,גרבמורבב
 םיובנריב ירמאממ תטרופמ תיצמת .םיבר םינותע דועבו
 לע ורמאמב■ ,ןמדירפ ןרהא ,ןילרבב ישארה■ ןזחה רסמ
 ,ןילרב) תינמרגב וילע איצוהש ןורכזה־רפסב םיובנריב
 ,הפוריא חרזמ ינבל ול תעדונ .דתיה הריתי הביח .(1922

 ־קמל םלבקמ ,ןילופו אטילמ אבש ןגנמ ריעצ לכל חמש
 תויהל לדתשהו ,תינחורו תירמוח הניחבמ םהל גאודו ותלה

 .ןורטפל םהל
 ¬עתב הנושארה םעפב םיובנריב גיצה ויזנג בטימ תא

 ¬הו ידוהיה להקה תא עיתפהו ,1892 תנשב הניוב הכור

 לעו ויתומולח לע וצצולתה■ הניו ינזח ךא .דחאכ ירצונ
 םהילא העש אל ומצע אוה וליאו ,הלטבל וחוכ ובירקה
 ומוי דע תיתורפס ־תיעדמה ותדובעב וצרמ בורב ךישמהו

 .ןורחאה
 1920 תנשב גרבסגינקב םיובנריב תמ הרצק הלחמ ירחא

 ¬מה ירקי םהבו ,וירפס ףסוא רכמנ ותומ ירחא .(פ״רת)

 דיה יבתכ םהבו ,הניגנ ליש דיה יבתכ ףסוא םגו ,תואיצ
 רוא ואר םרט םבורש ׳םינחל םיתאמב ,ביורטנייו לש
 רצואה לכ .ושומישל ןיכהש ויתומישר ןומה ןכו ,סופדה
 ,(הקירמא)יטאניסניסב םינברל שרדמה תיב י״ע הנקנ הזה
 ¬חמל גולטק רדסל ד״מהיב תלהנה םעטמ ןמזוה ןוזלדיאו

 .הניגנה תקל
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 םיפדמהו ןזחה רשיפ ףסוי .ב
 אטיל ידילימ םא־יכ ,אקארק דילי היה אל רשיפ ףסוי
 ¬כה יבלשב הלעו םינפ ול הריאה החלצהה לבא ,תינלופה
 תא אצמ הבו ,אקארקב םוסרפהו רשועה ,הלודגהו דוב
 רואל־איצומו עדונ סופד־תיב דסימכ םגו ןזחכ םג ,ודועי

 .םינותעו םירפס

 ךשמו (תינלופה הטיל) רימ תבישיב דמל רענ ודועב
 יפי ללגב ריעה יבשויו הבישיה ־גב לכ בל תמושת וילא
 ¬יה ולוקב רמזל ביטיה הזל ףסונו ,ינוציחה והארמו וראת
 תבש לכב הביתה ינפל רבע רשע ןב ותויהבו ׳םיענהו הפ
 ¬הו הניגנה םע דחי .לובג היה אל רימ ידוהי תולעפתהלו
 םירוגש ויה ויפ לעו ,ירבעה רפסה תא רשיפ בהא תונזח
 דחא .םירחאו ןוזניול לכימו ם״דא ,ןיקסנלומסו ופאמ ירפס
 ריצפה ויתולולכ ירחאו ,ותבל ןתחל וחקל ריעה ידיגנמ
 ףסוי ךא .םירעה תחאב תונזח תרשמ לבקל ונתוה וב
 יולסרבל עסנ אוהו ,הניגנבו הרמזב םדוקמ םלתשהל רחב
 תיב ירומ םע עגמב אב םשו ,ןוירוטברסנוקל לבקתנו
 והובבחש ,הינמרגב םינזחה ילודג םעו םינברל שרדמה
 תורפסבו דומלתב תוברה ויתועידי ללגב דאמ והודבכו
 וירומ ול ועיצה ןוירוטברסנוקב וידומיל םויס םע .לארשי
 םיכסה אל רימב ונתוח ךא .יולסרבב "לכיה״ב ןזח תרשמ

 .קודא היה יב ,ךכל

 תורחתה אקארקב "םירואנה" תדע הזירכה םהה םימיב
 1840 תנשב דסונש שדחה "לכיה״ב ישאר ןזח תרשמ לע
 .הפטהו הלהקמ םע הכרענ וב הלפתהו ,יבונ שרגמב
 "ןשי״ה ם״נכהיכמ .וירקבמ לע זע םשור ריאשה הז "לכיה"

 ךלהמ וליאו .דאמ ןטק הכילהב קחרמה היה "לכיה׳,ל דעו
 אל .דאמ לודג היה םהינש לש ירוטסיהה תוחתפתהה
 ידוהיש ,לכיהה לע םרח "רפוס ם״תח" לעב זירכה ידכב
 ףס לע ךורדל רוסא שפנבו בלב ׳ה תא דובעל הצורה יתימא
 תרוסמה לש ינרמשה טוחה תא קיספה "לכיה״ה ."לכיה״ה
 ירחא .ומרג ןמזהש רבד הז היה ךא ...אקארקב תידויהה
 הרושב ישילשה ןקותמה "לכיה״ה הז היה בובלו לזפונרט

 .היצילגב

 תבש םש ללפתהו הניחבב דמע ,אקארקל אב רשיפ
 .עובק ןזחכ ולבקל םיאבגה וטילחה דימו ׳תחא

 הנב אוהו ,רשיפ לש ונתוח יניעב ןח האצמ וז ריע
 םוי דע ,הנש םישמח תונזחה רתכב םש ןהכו הב ותיב

 .ד׳״ערת תנשב ותומ

 רפסל םג ותבח הלדג תונזחל הלודגה ותבח דבלמ
 ¬תה ,תיל״ומה ותלועפל בחרנ רכ ןאכ אצמ אוהו ,ירבעה

 תיב תא ודסי דחיו רשטיוד לואש ׳ר דיגנה םע רבח
 ,"רשטיוד תא רשיפ סופד" םשב עדונה לודגה םופדה
 רשיפ דרפנ ןמז רחא .לארשי תוצופת לכב שיח םסרפתנש
 תא ריעה בלבש הקזדורג בוחרב ומצעב דסיו רשטיודמ
 ץירומ ונב ידיב םופדה להנתה ותומ םעו ׳ינרדומה םופדה
 ,םינותע ואיצוהב ,דחאכ םיפדמו ל״ומל היה רשיפ .רשיפ

 תא איצוה אוה .הנש ירפס ,םינוחרי ,םינועובש ׳םינמוי

 רנזולק ףסוי ,ןמשירפ דוד ,סדורב .א .ר םירפוסה ירפס
 .("דיתעה" יכרכ תשמח) ץיברוה שיא י״ש ,("חולשה" םגו)
 ¬שאה" ,"דיגמה" ,סדורב תכירעב "ןמזה" ולצא וספדנ ןכו
 — תול״ומו תונזח — םירבדה ינשו .םירחא םיברו ,"לוכ

 .הזל הז עירפהל ילב ׳תחא הפיפכב ולצא ויח
 רמזמ ועמשש ימו ,םייח תביטח רשיפל ול ,דתיה תונזחה
 רשיפש חוטב היה — תרחבומה ותלהקמ םע הביתה ינפל
 הבוטה ,דתיה ותלהקמ .הרמזבו הרישב ויניעמ לכ תא םש
 המצע הריבה הניוב וליפאו ,תולכיהה רתי לכבש רתויב
 ¬צנמ ודמע הלהקמה שארב .וזכ הלהקמ אוצמל ,דיה השק

 אולמב םינמא־םיאקיסומ ,םישיביפו ינלומוגוב ומכ םיח
 .קוחרמל אשינ םמשש ,הלמה ןבומ

 ־המ סינכמ רשיפש המ" :אקארק ישנא יפב היה לשמ
 וסופד תיבמ סינכמש המו ,וסופד תיבל איצומ אוה תונזח
 דימת ויה "ולכיה" יסנרפ יכ ..."תונזחל איצומ אוה
 אלו ,הלהקמה דעב טעומ רכש וביצקהו ,תואצוהב םיצמקמ
 ותלהקמ תא ללכש רשיפ ךא .םיררושמ יובר ללכ השרד
 םעפ לכב .וסיכו ומצע תעד לע היררושמ רפסמ תא הברהו
 ¬יבתב םיאב ויה אל םרכש לע הפסוה ושרד םיררושמהש
 םרכש חפיק אלש ,רשיפל םא־יכ ,לכיהה יאבגל תוע
 םהל ןיא םיאבגה ןמש ,ועדי יכ,ולשמ םהל ףיסוה דימתו
 וצרתת אל םא" :םיאבגה םהל ורמא תחא אלו ,הוקת
 ¬קמה לש החוכ לע רומשל עדי רשיפו "...ךליל ולכות

 .הלה
 יקבו הרות־ןב היהש דבלמ■ ,חסונה ןמא היה ןזח רותב
 המואב םילבוקמה םינוגנה תא .לארשי תניגנבו תורפסב
 םישדוחמ ויפמ ואציו שדוק שגרבו תולעפתהב רש היה
 ־וגנה םתויה ףא לע ,ולשמ ךפונ ףיסוה וליאכ םינקותמו
 ¬וטניא הרוצ ולבק הלודגה ותוישיא יפבש םינשיה םינ

 דחא אקארקל עלקיא םעפש ,ורפס .תללכושמו תיביטיא
 :םיסרוג שיו ,יקסבוקנימ) םיערוגהו םינואגה םינזחה
 דימת םירס ויה םהיתועסמבש ,(בוחטסנ׳צמ םיובנריב
 "לכיה״ל רקיה וחרוא תא רשיפ ןימזה תבשבו ,אקארקל
 ¬רוא יניעב ןח אוצמל ץמאתהש ,רשיפ .ותלפת תא עומשל
 רחא .וחרוא לש ויתוריצימ תחאב ותלהקמ תא ןמיא וח
 :אנשיל יאהב וכרבו רשיפ לא חרואה ןזחה שגנ הלפתה

 ..."ינממ הפי רתוי יתריצי תא רש התא"

 םע אתווצב ןהכ רשאכ ,תונורחאה ויתונש םירשעב
 יתשל תואושנ הדעה יניע ויה ,ןוהט עשוהי ר״דה ףיטמה
 דיל לספסה לע הז לצא הז םיבשויה אבהדד ארתנצ
 • רשיפ ףסוילו ןוהט .י ר״דל :שדוקה ןורא ינפלש המבה
 .לוגדה ףיטמה — ןוהטו ,ןוילע דסחב ןזחה — רשיפ
 ויה םינומה םינומה .שדוקה לכיהב םיריאמ תורוא ויה הלא
 רשיפ תניגנ עומשל גחו תבש לכב לכיהה לא םירהונ
 םרחב וחיגשה אל ,םידיסחה ,םיאריה וליפאו .ןוחט תשרדו■
 ואבו ,"לביה״ה ףס תא רובעל אלש ותעיסו "רפוס םתח״ה
 םיגחב .ןוחט תשרדו םינזחה ריבא תוניגנ עומשל תואמל
 ,הבגשנ שדוק תרדה לכיהב תררוש התיה םיארונה םימיבו
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 .הניכשה תארשה תא שוחב םישיגרמ ויה םיללפתמהו

 םדאל רשפאש ןימאהל ולכי אל אקארק ידוהימ םיבר
 לש השודק םעט םועטלו: ט״וי גנוע שיגרהל לארשימ
 .ןוהט תשרדו רשיפ תוניגנ■ עומשל ילפ תוליצאה םלוע
 רחא הזב לכיהב ומוקמ תא ואלמ רשפ לש ותומ ירחא
 ־יבמד .יקסניביד :רמז יביטמ םיינרדומ םינזח העברא הז
 תולוק ילעב םינגוהמ םינזח ויה םלוכ .רטכש לפאט ,רצ
 לש םיקיתוה םיללפתמה ׳םרב .תונזחב םיחמומו םימיענ
 םרט םהיפמ .רשפ תרמז תא חוכשל ולכי אל "לביה״ה
 ולש "תורפושו תונורכז תויכלמ" תעשב ושחש םעטה גפ

 .םיארונה םימיב

 (רצינמרק הקרמל) גרבדלוג רזעילא .ג

 ־ארק ישנא יפב ול ןתינ הבח םש — גרבדלוג רזעילא
 אשינ ומש יכ ,רבוקרק הקרמל וא ,רצינמרק הקרמל :אק
 היה אוה ןכא יכ .םיפכ לע והואשנ שממו ריעה לכ ימי
 לש תסנכה־תיבב ןזחכ ןהכ תובר םינש ,לודג הלפת לעב
 לכש שא ,ןיירוא־רבו הפי רונט לעב ,אקארקב הפוקה
 ¬פומ תוריצי לש הרוש רבח ,םייתד םילילצב ויניעמו וייח

 ¬הו תוריציה תזורחמב םינינפל תובשחנה ,תונזחב: תואל

 .תינזחה תורפס

 ־רק דילש ץיבונשיווב ויבאל דלוב ,ןזח ןב ןזח ,הקרמל
 ויבא .הרוהט תינזח הביבסב ,1843 תנשב ןילהווב ץינמ
 ילב ,ץינמרק תבישיב דומלל ריעצה ונב תא חלש ידרחה
 18־ה ליגב .ילקיסומה ונורשכ תא חתפל ול תושרהל

 לע ךומס היה ולצאו ,ץינמרקמ רחוס תב ׳השא ואישה
 .ובצמ םע םילשה אל ריעצה רזעילא ךא .ונחלוש

 ןב .ןזחל דעונה דומעל ופחד רעוסה ילקיסומה וגזמ
 הריירקה הלחה םש ,ותדלומ ריעב ןזחכ ןהכ רבכ םירשע
 :תונוש םירעב ןזחכ ןהכ רצק ןמז ירחא .ולש תינזחה

 .היצילג יבחר לכב ול אצי םש בלסוריו בוצולז ,ידורבב

 הפוקה לש תסנכה תיבב ןזחה םוקמ הנפתנ 1879 תנשב
 ךפהש ,הז תסנב־תיבל ןמזוה גרבדלוג רזעילאו ,אקארקב
 תיגרוטילה הניגנה זכרמל תואלפומה ויתוריציו ויתולפתב
 ס״נכהיב יאבג .תונזחל ןוירוטברסנוקל בשחנו ,תידוהיה
 תרבעה רבדב בלסורי תלהק םע עגימו ךורא מ״ומ ולהנ
 רמגנ ס״וסו ,תובר תוניחבמ הילע הלועה אקארקל םנזח

 .אקארק ידוהי תחמשל ,בוט יכב• ןינעה

 ןהכו תונזחב, לודגה ונורשכ תא הקרמל חתיפ ןאכ
 ימ .להקהו םיאבגה דצמ הצרעהבו• דובכב םינש 45 ןזחכ
 יסכנכ םויה דע תובשחנה ויתוריציו הקרזילמ עמש אל

 וכמסוה תורשעל םידימלת• י אקארק ידוהי לצא לזרב ןאצ
 ¬שמ םיספותה■ ,"ינזחה ולכיה״ב םינגנמו םינזחכ ודי לע

 לש ןונגסב ויה ויתוריצי .ידוהיה םלועה לכב תודבכנ תור
 ןהב תפקתשמ .םיידולימו םייסאלק רתוי ךא ,רנבור לדייז
 תולבוקמ ויה ןבלו ,תדדונה תידוהיה המשנה לש תויריל ,ד

 .אקארקב דאמ

 ־לוז ,גרובמואנ לש םגוסמ םידוהיה םיגיחלמהש העשבו

 השידח הרוצ תתל העדב םידיחא ויה רכו יקסבודנביל ,רצ
 הדוקנ״ה לע שפנ ףורחב הקרזיל רמש ,תיגרוטילה הניגנל
 ךורב ,רזלב ןסינל המודב ,תויגרוטילה ויתוריציב "תידוהיה
 יממעה רישהמ עבונה דחוימה• ידוהיה םסקה .םירחאו רוש
 האציש הריצי לכ לע ומתוח תא עיבטה ידיסחה ןוגגהו
 — הקרמל קיפסה דציכ ,ןוהמת יאלמ ויהש ויהו .וטעמ

 חטשה לע טלתשהל — תילקיסומ תיטרואית הלכשה■ אלל
 ¬וענ הזבו .תידוהיה הינומרההו היציזופמוקה לש ךבוסמה,

 תרזוע תיטרואיתה העידיהש םוקמב יכ ׳ותוינואג הצ
 ,תילקיסומ הלכשהב ויתועידי תא שוכרל יפוריאה רצויל

 ,ןילהווב הנטק הרייע לש ינדמלה ןזחה ,הקרזילל ול ודמע
 .ולש תינואגה היציאוטניאה ,ריבכה ילקיסומה ושוח קר

 .פ״רת לולאב ׳ח םויב רטפנ אוה

 םיארמה םינחל 1500־כ םיבותכב וירחא ריאשה אוה
 לש לודגה םיב רבחמה לש תיפוס־ןיאה ותואיקב לע

 ־וקמה ויתוריצי לש יקנעה רצואהמ■ .תידוהיה הידולימה
 ־שלש ,תבשל רפסמ אלל ויתוריצי תא ריכזהל יאדכ תוי־י
 םירדהנה ותריש יפשנ ןכ ומכו ,םיארונה םימיה ׳םילגר
 יבבוח יפלא םהילא וכשמש ,הכונחל תרומזתו הלהקמל
 יחצנמ,מ דחא ידיב אצמנ ויתוריצימ ןוגה קלח .הניגנ
 אל ורעטצה ויצירעמו ויבבוח .ביבא־לתב בשויה ותלהקמ
 תחנומ הקרמל לש וזכ הלודגו הרישע השוריש לע ,תחא
 ינפל םנמא .םופדה רוא תוארל לכותש ילב די־בתכב
 וידידיו ויצירעממ ,דמכ וחרט הנורחאה המחלמה ץורפ
 ¬רוט םה דועבו ,תואלפומה ויתוריצימ קלח סופדב איצוהל

 לאל המשש ,הלודגה דמשה תמחלמ הצרפ הווצמב םיח
 .תוזעונ תוינכת הברה

 רברפש ךורב חצנמהו יאקיסומה .ד
 היה אקארקב תידוהיה הניגנה ייחב תדחוימ תומד
 ¬קמה לע חצנמכ ןהכ ותורענב דוע ,רברפש ךורב

 ¬הל ןנוכתה ףא ."לכיה״ל ריבע םשמו ,הקרמל לצא הלה

 האצרה םע הפי יריל רונט לעב היה .לארשיב ןזח תוי
 ןזחל ןושאר■ דמעומ היהו ,הנוילעה "הצ״ב תישפח הבחר
 0לום) דיחי־לוק רישל הברה םג אוה .ץיבוטקב ישאר

 הזל ףסונו ,הלהקמבו הרישב ליעפמו לעופ ,רתנספ תיולב
 .תוריצי רבחמ םג היה

 יתבבו תירבעה היסנמגב הרמזל הרומ היה רברפש
 "רימזה" םשב םירבג תלהקמ דסי ,אקארקב םירחא ריפס

 וא ורבוחש ,תידיאו םיירבע םע־יריש וחוצינב הרשש
 םע .תונוש תודובעב לפוטמ היה דימתו ,ודי לע ודבוע
 עדיש ארמג ףד חוכשל אלש ידכ ,רפסב ןייעמ היה הז לכ
 רתויב םישדחה םירפסה תא ארוק היהו ,םדוקמ בטיה

 .ליארשי־ץראמ ועיגהש

 יפוא .תוביטטי׳צרו םינחל לש המילש הרוש רבח אוה
 בלשל עדיש הזב ,תיסאלק — הרוצהו ,ירוקמ היה ותריצי
 םייגרוטיל םידרוקא גזמלו ׳הריציב רזשומה חסונה תא
 תדחוימו הבושח ,דתיה הריצי לכ .וירובחב םייתימא
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 אוה .ןוכנה ומוקמב אב ביטטי׳צר וא םע־ריש לכ .הנימב
 םגו בגועב יולל ,הלהקמל ,ןזחל תוירוקמ תוריצי רבח
 .הלמה לש תקיודמה השגדהה יפל לכה ,בגועב יול ילב
 תוברת לעב יאקיסומ לש םיאלפומ םידרוקא הוולמ לכהו

 םינש אצמנ םניחל אל .הקיסומה תרותב הרישע העידיו
 .הקרזיל לש ותציחמב תמר

 אכ קרפל רבחש הריצי חלש ילגנאה ךלמה תרתכהל
 היה אלש םושמ ׳הרזחב וילא החלשנ איה ךא .םילהת לש
 ,תידוהיה הקיסומה למסל בשחנ אקארקב■ .ילגנא הרזא

 .דובכב הנרק תא םירהש אוהו•

 אפורהו חצנמה טסול ר"דה .ה
 עדי ,הקרמל תוריצי לש בהלנ דיסח היה טסול ר״דה
 ."לכיה״ב הלהקמה לע חצינ אוהו ׳חוצינבו הקיסומב קרפ

 תיבב דבוע היה רקובב .האופרל ר״ד היה ועוצקממ ןכא
 םע דחיו ,ותיבב םילוח לבקמ היה םירהצה ירחאו םילוחה
 ¬קמ .הילע חצנלו הלהקמה םע םינומיא תושעל הנפתנ הז
 הלהקמה .םישנו םירבגמ ׳תברועמ ,דתיה "לכיה״ה תלה
 ¬כו ןייטשנרב ,רצלוז ,יקסבודנביל תוריצימ הרש התיה
 ןמלא לאומש חצנמהו יאקיסומה לש ויתוריצי ךא .המוד
 לכבש ןילופ לכב ידיחיה תסנכה תיב הז היה .ןלוכ לע ולע
 תוריצימ קר וב םירש ויה תבש לש תירחשו תבש ליל
 תא קיפהל עדיש ,ןייצל שי טסול ר״ד לש ותוכזל .ןמלא
 רסחש ,הדבועה ףא לע ,הריצי לכמ םישורדה םיסנאוינה

 .חוצינב בר ןויסנ דוע היה
 הקרזיל לש ותונזחל ביבסמ ומקרתנש תוברה תודגאה■
 לש תוריצי המכ סינכהל טסול ר״דה לע ועיפשה אקארקב
 ויה אל תוריציה ."לכיה״ה לש תולפתה תינכתב הקרזיל

 יעצמא ושמש ןה לבא ."לכיה״ה תינכתל המאתהב םנמא
 ירחא דוחיבו .םשל לודג םיעמוש להק ךושמל ליעומו בוט
 דומעל בשחנש ,ןוהמ עשוהי ר״דה ףיטמה ברה לש ותריטפ
 טסול ר״דהו ,םתייתנ וליאכ ותומ םעו "לכיה״ב ןוכיתה
 ונשיתנ אלש הקרזיל תוריציב םיללפתמה תא דדועל אב■

 .אקארק ישנא לצא

 גרבנדלוג בקעי לארשי .ו
 םייחה זכרמ םינפל היהש ,ןשיה לודגה תסנכ תיבב
 ז״פרת תנש זאמ ןהכ ,םיידוהיה םיירובצהו םייתרבחה
 ,גרבנדלוג בקעי לארשי ןזחה הנורחאה םלועה תמחלמ דעו
 ןיב ףא יתמגוד אוצמל היה השקו ׳ונימב דיחי היהש
 בל לעב יתד ידוהי ,גלפומ ןדמל היה אוה .םינזחה וירבח
 הפיה ןוטירבה ולוק .תונזחה תא הפי עדיש ,ידוהי שגר
 םנומאמ הנהנ ןזחה .ויעמושל הבורמ האנה םרג םיענהו
 תוכזה ול התיה ףאו ׳להקה ישארו םינברה לש רומגה■
 .ארמג ףדב םידמול להק ךירדה םוי־םוי .ןישודק רדסל
 םיעמוש להק ךשומ היה ריהבה ודומל ךרדו םיענה ולוק
 ,הלאכ םג םיאב ויה .אלמתמ היה תסנכה תיבו ,לודג

 בישמ היה גרבנדלוג ןזחהו "תוישוק״ב ןזחל קיצהל וסינש

 .הימוד םלאהל וצלאנ וידגנתמו ,ןיוצמ ריבסמו
 דוחיבו ,םינזחה םלועב םש ול אצי גרבנדלוג ןזחה

 -לוגש ידכ ץאלאג םע הרחתה ץיבונרשט ריעהו ,הינמורב
 ¬זחב לחה (היצילג) שטאשטוב ריעב .הלצא ראשי גרבנד
 רוניטכ ולצא רישל לחה ץיבובל רב עדונה ןזחה .תונ
 םינושאר םירועש ול ןתנ גרבנדלוגו ,ולוק ףוליח ירחא
 רבע םשמו ,םינש 10 ןהכ שטאשטובב .הניגנ־יות תאירקב
 אקארקב ולילעהש תולילעה ירחא .ץאלאגל םשמו רמטאסל
 יאבגו ,ותנוהכמ רטפתהל הלה ץלאנ ,םירפיצ ןזחה לע
 וילע לבקלו אובל ץאלאגב גרבנדלוג ןזחל ונפ ס״נכהיב
 ץאלאג יאבגו אקארק יסנרפ ןיב מ״ומה .תונזחה תרשמ
 .אקארק תנמזהל ןזחה הנענ ףוסבלו ׳ךוראו השק היה
 .םהילא וריזחהל ושרדו ןידל ותוא ורסמ ץאלאג ישנא
 ןכא .ןינעה לסוח הלהקה יסנרפ לש םתוברעתה ירחא קרו
 הפטחש לע אקארק לע ץאלאגב■ םיזגור ויה תובר םינש

 .האושב הפסינ אוה ...םנזח תא םהמ

 גדבשריה רשא .ז
 דע 1900 תנש זאמ תונזחב ןהכ א״מרה לש ם״נכהיבב

 ןב ןזח .גרבשריה דשא ןזחה םיצאנה תמחלמ ץורפ
 ־ב ןזחכ ןהכש ג רבש דיה השמ ׳ר לש ונב ,ןזח
 ןזח היה רשא ׳ר .(ךרעב א״נרת תנשב) ןשיה ס״נכהיב
 לדייז םיעדונה םינזחה םע עעורתה אוה .ונימב דחוימ
 ¬המ םיבתכמ ואצמנ ונויכראב .גרבדלוג הקרמלו רנבור
 בבוח היה אוה יכ ׳ידוהיה םלועב םיעדונ םירפוסו םינז
 ־בור לדייזמ ולצא אצמנ דחא בתכמ .דחאכ תונזחו תורפס
 ,1907 תנשב החצ תירבעב וילא בתכש (יקסבוגרמ) רנ
 םוחנמ ולצא אצמנ דחא בתכמ ;בובלב ןזחכ ותנוהכ תעב
 םעפ םיפדה גרבשריה .םיפדהש רמאמל רשקב בולוקוס
 ־םעה לע (אקארק ,רזל .מ .ש תכירעב) "הפצמה״ב רמאמ
 ול הנע בונרטמ ןזח .בר חוכיו ררועש תינזחה תויצרא

 .ץיבוהורדב עיפוהש ןותעב
 ליגב (1572) ב״לש רמועב ג״לב א״מרה רטפנ עודיכ
 ברעב רמועב ג״ל לכב הביסמ םירדסמ ויה ןכלו ,42
 יאבג םיפתתשמ ויה הבש ,גרבשריה ןזחה לש ונועמב■
 .ריעב םיבושחה םיתב ־ילעבו א״מרה לש תסנכה■ תיב
 אקארק שובכ זאמ .א״מרה לש ורכזל השדקוה הביסמה

 .ד״יה ׳גרבשריה ןזחה לש ולוק םדנ םיצאנה ידיב

 ר ק ם פ י ל עשוהי .ח
 ןהכ םליקעי ׳ר קיזייא ׳ר םש לע לודגה תסנכה תיבב
 תנשב רטפנש ׳רקספיל עשוהי ׳ר םינש םיעבראכ תונזחב
 ¬חאה םלועה תמחלמ ינפלש ןורחאה ןזחה .ךרעב ג״גרת

 .ןיטשרבליז םהרבא היה הז תסנכ־תיבב הנור
 ויררושמל תונזחה תארוהב ותעשב קסע רקספיל ןזחה
 *דלוו ׳ר ןב רססאב ףסוי הלהקמב רש ולצא .וידימלתלו
 דע הניוב ןזח היה ךכ רחאו ד״לרת תנשב אקארקב דלונש

 ־םיל י״רה תלהקמב רש ןכו .הינשה םלועה תמחלמ ינפל
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 ,ג״לרת תנשב אקארקב דלונש םארקנייל בקעי רקס

 ¬וקמ אלממל לבקתנו ,הקרזיל תלהקמב רישל רבע ונממוו

 תמחלמ ץורפ דע ןהב םשו ,"לפיה״ב רשיפ ףסוי לש ומ
 .הנורחאה םלועה

 ןמפיוק לאומש .ט
 ןזחה תונזחב םש ןהכ ,עדונה הקרמל לש ותריטפ םע
 הל׳סוי עדונה ןזחה לש ותשא .דתיה ותוחא)ןמפיוק לאומש
 תנשב בונרט דיל (וקסי׳זב) לגירביב דלונ אוה .(טלבנזור
 דמלו הל׳סוי וסיג לצא םינש המכ רש ותודעמו ,1890
 ־לעפ ׳ונתוח לצא םג הברה דמל אוה .הלפתב הברה ונממ
 הפי רונט לעב ,לגירפמ טחוש לדוי ׳ר עדונה הלפתה
 םימעפ המכ רבע אוה .לודגה וסיג תא הברה הקחמ היהו
 ¬צהב היפלדליפבו קרוי־יונב םיארונה םימיב הביתה ינפל

 הקרזיל לש ומוקמ אלממכ ןזחל לבקתנ ףוסבלו ,הבר החל
 .לודג דובכב דמע םשש ,הפוקה לש ם״נכהיבב

 רטכש באז יכדרמ .י
 יכדרמ ןזחכ ןהכ "לארשי תיב" םינויצל תסנכה תיבב
 ןיב "ןזח״ו םינזחה ןיב "רפוס" היהש ,רטכש באז
 ףתתשה ,השדחו הנשי תירבע תורפס גופס היה .םירפוסה
 ,א״וויי םע רשקב דמע ׳,ובו םיריש ,םירמאמב תונותעב

 היה דימת .םיירולקלופה ויפסוא תא חלוש היה םהילאש
 ¬פו .תירבע םיעדוי םניאש םינזחה לע ןומ,רכ תונעט אלמ

 שפתש דחא ןזח לע תינזחה תונותעב ףירח חוכיו ררוע םע
 רבדו ,תידיא בותכל עדי אלש ,אקארקב תדבוכמ הרשמ
 ,תונותעב ףירח רמאמ םוסרפב הבוגת ולצא ררוע הז

 .םינוש םינותעב ךשוממ חוכיול חתפתהש

 ,אקארקב רבעשל בלח קלחמ היהש דחאב היה רבודמה

 ־ב הקרזיל ינואגה ןזחה לצא ררושמ היה תובר םינשו
 אוהו ׳ןנער ילנמוניפ רונט לעב היה .הפוקה לש ם״נכהיב
 תכרבל םישגא תואמ ם״נכהיבל םיענה ולוקב ךשומ היה
 הרוצע המישנו םעופ בלב דמוע ראשנ לכהו ,שדוח־שאר
 ¬והב םג עריא ךכו .יטמרד־ירילה רונטה ולוק עמשנשכ

 ¬ורפו הקיסומ ירקבמו אקארקב ינלופה ןורטאיתב ויתועפ

 ¬וקה ןטק אלפומה ררושמהשכ תולעפתה יאלמ ויה םירוספ

 ןבומו ."הידוהיה" לש היראה תא רש הפוק ם״נכהיבמ המ
 ¬יגמ הברה ומק רטכש ןזחה יפב השק רקובמה ןזחלש

 .םינזחה הנחמב "חמש" היה םייתניבו ...םינ

 רטכש (ו אי ל) רזעילא .אי
 ומוקמ תא אלימ רשיפ ףסוי עדונה ןזחה לש ותומ ירחא
 ,יק ס נ יביר ןזחה וירחאו ,יבלו מו ג ו ב ןזחה״לכיה״ב

 תמו ותעדמ אצי וימי ימדב ךא ,הפי ןוטירב■ לעב היהש
 בבחמ היהש ,ר צ י ב מ ד ןזחה אב וירחא .42 ןב אוהשכ

 .םילוחה יתבב "םילוח רוקב" תוצמ תא דאמ

 ־ל ךכ רחא רבעש) לפאט ןזחה הנמתנ רציבימד ירחא
 וב קבד .רטכש רזעילא ןזחה אב ומוקמבו ,(זדול
 ¬יהב תונזחב דחי דמע ותאש יקסניביד לאפר ןזחהמ הברה

 איגמ לצינ אוה .תובר םינש טשרקובב יתלהקמה לכ
 ,םיבר םילוגלג רבע ,המחלמה ץורפ םע ןילופב הגירהה

 ־לתב תויסגכה יתבמ דחאב הרשמ לבקו ץראל עיגהש דע
 .תונזחב■ םש ןהכמו ,תירבה תוצראל רבע םשמו ,ביבא

 םינוש םיחצנמו םינזח .ב י
 ־םיו ׳ר הנש םיעבשכ יגפל ןהכ ןשיה תסנכה תיבב■
 אלימ ותומ ירחאו ,(ד ל פ ם ר ב י א ומשב) ןזח ד נ י ק
 השמ ׳ר היה ןכו .ןזח ריאמ ׳ר ונב ומוקמ תא
 .(ג״נרת ךדעב) ןשיה תסנכה תיבב תודחא םינש ןזח רוש
 תושרדמ יתב אקארקב ויה םינשיה■ תויסנכה יתב דבלמ
 ריכזהל יאדכ תושרדמה יתבמ .בר רפסמב הלפת יתבו
 םשש ,אנלאטיפש בוחרב "םיער תבהא" שרדמה תיב תא
 לדנאמ המלש :תובורק םיתעל םיפלחתמ םינזחה ויה
 ןייטשנרוב ,(השרווב "הירומ" תסנכה־תיבב ןזח םדוקמ)

 .(ץילדשל רבע) ץיבופוזו ,(טשפדובל רבע םשמ)
 ,םירפיצ לאכימ ר״דה לש היה ןינעמ ינש שרדמ,־תיב

 .םיובלדנמ ןזחה ןהכ םשש

 דחא םאש ,ןינעמ .םיובנריב .מ ןזחה םג שמוש "לכיה״ב
 "לכיה״ה ףס תא רובעל זיעה םינושה תויסנכה יתב ינזחמ

 רטופ (לכיה תניגנ םעפ עומשל ץפח אל ןזח הזיאו)
 .ותרשממ

 ןזחה אקארקב תיתדה הניגנה■ ידיקפתב ונהכ הז דבלמ
 חצנמהו רגריבמל .מ ,טדאטשיונ .וו ,םיד .ב ,ןתיא דוד

 .גרעיב■ .מ

 ,םינזחל תירמוח הניחבמ■ בוט םוקמל הבשחנ אקארק

 ןב תיב ול הנב ריעה ינזחמ דחאש,תועומש וטשפ ףאו
 ,תוזרפומ תועיבת םמצעל ועבת אל םינזחה .תומוק עברא

 .ולבקש המב םיקפתסמ ויהו

 םישראמ,ה רצוי קידצה ,בונמירמ רשא יבר

 יברה ,ץיבורוה רשא יבר לש םינושארה וינוגנ ורשוהשכ
 בקב אב אוה .העתפה :ןושארה םשורה היה ,בונמירמ
 אלמ ,בבלמו שדח היה ןוטה .ולש תדחוימ המיענבו ולש
 ילילצ לש םלועמ ןוט לש דהכ לצלצו ,םימולעו ביבא חור

 ׳מע ,"אקארקב תידיסחה ׳דעגגה׳ו תודיסחה תודלות״ל המלשה *

 יכ ,קפס םוש היה אל■ .תונרקס ררוע ותריצי ךשמה .לוחה
 ,הריציה תודוסיב טעמכ שדחמ וניא םנמאש ,רצוי ונינפל

 ,םישראמל דוהיב ,העבהה תרוצב ול תדחוימ ךרד לפא

 םהלו ,ויעסמ ירוקבב ריבכמל םעמשש ,תכל־ינוגנ םה
 .בינ ןתנ

 — בוקיזדמ קידצה ל׳ריאמ יבר לש ונב ,רשא יבר
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 םלועב ומוסרפ תא לביק ,ץישפורמ ילתפנ יבר קידצה ןב
 התרחנ ותומדו ,םידיסח ינוגנ לש רבחמו רצויב םידיסחה

 .אשמו־עגמב ותא ואבש הלא לש םנורכזב הפי
 רשא ׳ר .היצילג תודיסחב ביתנ ול סלפ "בונמיר" םשה
 הז דבלמ ,בונמירב■ םיקידצה יתבל ברוקמ היה אל ומצע
 ׳ר קידצה תדכנ ,הל׳הכלמ תא השאל אשנ ןושארה וגווזבש
 דע ונתוח תיבב םינש רפסמ םש בשיו בונמירמ שריה־יבצ

 .הניוב תבשל רבע זאו ,הנושארה םלועה תמחלמ ץורפ
 ןהכה ףסוי ׳ר ונתוח .בונמירב וירכועב ויהש םה םינוגנה
 ׳ר .בונמירמ שריה־יבצ יבר קידצה ויבא םוקמ תא אלימ
 וב וקבד הכו ,םינוגינה ימעטמב ןחלושה תא טשקל בהא רשא
 ,קיר ןחלוש לע בשוי ונתוח ראשנ ףוסבלש דע ,ונתוח ידיסח
 המחלמה םרוג ךכל ףסונ .ונתח תא רטנקל ליחתה זאמו
 ןמזה לשמבו ,ותחפשמ תאו בונמיר תא בזע אוהו ,ד״ערתב

 .הליבחה הדרפתנ
 ,וירוגמ םוקמכ הניוב תבשל ךישמה המחלמה םויס םע
 אוה .תיאסרגנוקה ןילופבו היצילגב ובשי וידיסח בורש דועב
 איבה דימתו וידיסח בשומ ירעב תובורק םיתעל רקבמ היה
 תונחלוש להינ וירוקיבב■ .ותריצי ירפמ םישדח םינוגינ ותא
 ותוא עומשל וילא ורהנ ריעה ינב לבו ,תותבשב אקארקב
 תא .הילע חצנמ אוהשכ ותלהקמ םע הביתה ינפל רבוע
 תורוצ ,םיצלוו ,םיכלוו ,םישראמ רובחב זכיר ובל תמושת
 תולבוקמ ןהו ונמע חור ירפ ןניאש ׳תוידוהי־תוירוקמ ןניאש
 תא םידיסחה תניגנב םינכה םדי לעו ,תיברעמה הקיסומב
 תבישי בשייתה ףוסבל .ברעמה תניגנ לש םינדועמה םיגוסה
 לומ הי׳ז׳זב־דופ בוחרב תסנכ תיב ול םיקהו אקארקב עבק

 .(לפמט)"םירואנה לכיה"
 התיה תשגרומ ,רקיעב ןושאר ימיב ,תותבשה ירחא
 הלא ויה .תובכרה תונורקב םידיסח לש השודג העיסנ
 ,דתיה תרכינו ,םהיתבל םיקידצה תורצחמ ועסנש םידיסח
 םירש ויה בובוב ידיסח .בונמירו בובוב ינוגנ ןיב תורחתה
 ורש בוקיזד ידיסחו ׳םבר לש תושדחה תוריציה תא
 תאלממ התיה םידיסחה תריש .רשא ׳ר ינוגנ תא ׳סיעכהל,כ

 .תובכרה תונורק תא
 ושרדמ־תיבו תופוצר הינש םירשעכ אקארקב בשיש ףאו
 ¬מהו ויוניכ תא הניש אל ,הביבסהו ריעב ךשומ חוכל השענ

 ,דתיה ׳בובמיר׳ש ינפמ םא ,בונמיר םש לע ארקיהל ךיש
 הטיש לש ירוטסיה םשל ,היצילג תודיסחב רבד־םשל
 ןוילופנ) גוגמו־גוג תמחלמב הברה לעפש םשל ,םישעמו
 םילודג םיקידצ יכרדב ךלהש ינפמ םאו ,ןילופב (ןושארה
 ירחא םגש ,אטפאמ לישה עשוהי םהרבא יבר ומכ ,םיעדונו
 לש ובשומ ריע ׳זובי׳זמל ןכימ רחאלו יסאיל םשמ רבעש

 .אטפא םש לע ארקיהל ךישמה ,ט״שעבה
 אוה .םותחה רפסכ ול היה■ אל תיברעמה הניגנה םלוע
 הניגנה תרות תא עדיש ילב ,ישעמה דצהמ וב ןיינעתה
 אל אוה ףא .(םיוותה בתכב םושיר) ׳גפלוסה תעידי תאו
 ,בוטה ונורכז חוכל תודוה ,הז בתכ תעידיל קוקז היה

 אלל םירחא םירצוי םיקידצכ וינוגינ תא רוציל ךישמהו

 ,דיהש הרמז יטוח בליש וינוגינב .םישידח הרזע יעצמא
 ,םירחאו דבסנצנרפ ,דבסלרק ,דבנירמב ץיקה תואנב עמוש
 ברעמה ילילצ תא השעמל ריכהל הנש־,דנש ול ןמדזנ םהבש
 תוקהל יפמ םיירובצה םינגה תורדשב גנוע תבישי ךות
 םתניגנ .םירקבמה תא עשעשל היה םדיקפתש ,םינגנמ
 וז לוח תניגנו ׳הארשה רוקמו בזכא אל ןיעמ ול ,דתיה
 ־יסח־םיידוהי ם־טוטרש הל ותוושב ,ודי לע ןוקית הלביק
 לכ תדובע וז ,דתיה ירה — םדבעלו םיריש ןקתל .םייד
 םישודקה תוצוצינה חוכב .ט״שעבהמ לחה םידיסחה יקידצ
 םינוגינה תא תולעהל ל׳רשא ׳ר למע ןוגנ לכב םיאצמנה
 .אמהוזו האמוט תומוקמל ולגלגתנש רחאל ,השודקה רוקמל
 וכפה ץיקה תואנב עמשש ,םישראמה דוחיבו ,םינוגנה
 היצילג ידיסח ."תודיסחה תרהט לע" םישראמל ולצא
 ובשחנ בובובמ יברה םע אוהו ,ולש םישראמה תא רישל ובהא
 ¬עמה היצילאגב םידיסחה ינוגינ לש ךוותה ידומע ינשל

 .תינוכיתהו תיבר
 ,אבצה תוקהל ידיב ונגונש ,םייאבצה םישראמב וליפאו
 חסונה יווקל םאתהבו ,ידיסח חסונ אצומ רשא ׳ר היה
 ¬חל הרוד םאיבהו םישרטה םלת תא רודעל אב אוה
 דילוהש ,שדח ןוגינ לב הבהאב םילבקמ ויהש ,וידיס

 הבחר הצופת ולבקו םיעברו םישלש ינב ,םידה־ידהו םידה
 היצילגב םידיסחה לס יגוחב

 .טעומ רפסמב םישראמ םידיסחה ןיב םירשומ ויה זא דע
 ובברה ללגב ,םיבר םידהוא םדוקמ ול אצמ אל שראמה
 למס אוה תכלה ריש .וחורל רזה םינוטה רמוחו רזומה
 1 תודיסחלו הזל המ .ירמח למס םג אוה תכלה ריש .ןוחצנה

 ־ואיריטסה שראמל דחוימב ובל םש רשא אוה רשא ׳ר
 סינכהש רחאל םידיסחה חורל וברקו ותלכי תדימכ יפיט
 גוסל ודי לע שראמה ךפה ךכו ,םימייוסמ םינוקית וב

 .תודיסחב הרהמ בבחתנש ,םימדוקה לע ףסונ שדח םינוגינ
 ¬בו תויטסאנידב הנושמו הנוש תודיסחב ןוגינל הביחה
 ,תוקיבד ינוגנל ןורתי םינתונ הניארקוא ידיסח .תוצרא
 ¬תהו תוקיבד ינוגינמ תונהיל ד״בח ידיסח םיברמ דוחיבו
 םיגוה ןילופ ידיסח !שארב םוקמ םלצא םישפותה תולעפ
 ,היצילג ידיסח ברקב .םיכורא ןחלוש־ינוגנל הרקוהו הביח
 ,דוקיר ינוגינ :םיגוסה רתויב וצופנ ,ןילופב םג תצקמבו
 גוסל היצילגב בשחנ ןורחאה .תכל ינוגינו ןחלוש ינוגינ
 תודוה רתויב חתפתה היצילגב .םידיסחה ינוגינב יעיברה
 םרט םידיסחה תניגנב שראמה — ךדיאמ .רשא ׳רל
 ¬ימב קרו תישארב עקרק דוע ובור .עבושה תנשל עיגה
 םלועה תמחלמ .החירפו גושגש לש הדימל עיגה וטוע

 .הז חותיפ ןויערל ץק המש הינשה
 ¬תהל עסנ םשלש ׳ד״צרת תנשב הניוב רטפנ רשא ׳ר
 דובכ ותחונמו ימלוע םש ילעב הניו יאפור לצא אפר
 רורצ ,וחור ידלי .םיחכשנה ןמ ונניא םויה דעו ,אקארקב
 ¬ושה הליפתה יתבב םירשומ ,דוקיר ינוגינו םישראמ לש

 םייחה וינוגינ .לארשי־ץראב רשא היצילג ידיסח לש םינ
 ,ותריצי רב) תאו ורכז תא םילעמ םידיסחה רוביצב



 אקארהב ידוהיה ןורטאיתה
 תאמ

 בוקדוט (סאנוי) הנוי

 ול היה אקארקב םיידוהיה תוברתה ייח לש םבוציעב
 .דואמ דבכנו בושח דיקפ? סתהד "יתרבחה ןורטאית״ל

 יניצרו עובק ידוהי ןורטאית הגיל זעונ ןויער הז היה
 ¬ירח םיכפהו םידח םידוגינ האלמ ריע התיהש ׳אקארקב

 דהמ תוללובתה לש תומגמ וטלב הבש ריע ,ךכ־לכ םיפ
 וגהו ומזי הז האנ ןויער .ךדיאמ תונרמשו תודיסח לשו
 ר״דו דלפנייז םהרבא :םיבושחו םיעודי תוברת ינקסע ינש

 .רעפנאק השמ.

 דלפגייז ינפל ועיצה 1925 תנש ףוסב אקארקב יתעפוהשכ
 היה .ידוהי יטמרד־ןורטאית םש ןגראלו דסיל רעפנאקו
 עובק ידוהי ןורטאיתש ,התיה יתעד .זעונ ןמסנ יניעב הז
 הכימתל הכזי םא קר םויק תוכז ול תויהל הלוכי יניצרו

 .המשל היואר תינחורו תירסומ־תיתרבח

 ידוהי ןורטאית ןילופב• דוע היה אל ןמז קרפ ותואב
 ¬חא תונויסנ םנמא ושענ .הלמה לש ןבומה אלמב יתרבה

 .הרתי החלצה אלל ךא ׳השרובו הנליוב לשמל ומכ ׳םידי

 לע ליטהל וצריו ולכויש םירוסמ םישנא הז םשל ורסח
 השענ ל״נה םינקסעה ינשל תודוה• .וזכ תוירחא םמצע

 .אקארקב רבדה

 ,ןורטאיתה תלהנה תא ילע לבקל יתמכסה תא יתתנשכ
 לכב הדובעה ךותל םמצע תא רעפנאקו דלפנייז וליטה
 ררועל םדיב הלעו תורכמתהו תורסמתה לש בהלהו טהלה
 תידוהיה הרבחה לש םיגוחה לכל םינקסע לש םניינע זא

 .אקארקב

 ןורטאיתה ידידימ דחא ׳ןרעפלאה :םינודאהמ דעו רצונ
 המשנו זכרמ דהמ־שיח ךפהש ,רתויב םירוסמהו םיליעפה
 רענייפ ןאעל ר״ד ,(ןושאר ר״וי) דניורפ .ש ,הז ןורטאיתל
 ,ץיבורדנסכלא םלהליו ר״ד ׳רענלעוו המלש ,(ר״וי ןגס)

 .ס ,גרבנירג ,רעצנאפ ,ןיראמזור סדנהמה ,רעשיפ .מ

 רעפנאק .מ ר״דו ,דלפנייז םהרבא ,גינעה ,דנורגשיפ
 םע הדובעל םיבורק םיפתוש .(תיתונמאה הצעומה ר״וי)
 ¬יה רישה לש וניחלמ־וגיצנו יממעה ררושמה• :ויה דעוה

 .ץטיוואראה רעב ררושמהו גיטריבג יכדרמ ידוה

 ךסב םמה תא םינושארכ םמצע לע וליטה דעוה ירבח
 םגו הבחרו הפנע הלומעת הלחה .םיבוהז 300 דע 50 לש
 דה האצמש ,םירבח לש המרתהו השיכר ,תיבגמ תלועפ

 .הדשה ידעבו אקארקב קזח

 תואמבל רפסה יתב ירגוב ויה םייתונמואה׳ תוחוכה
 ,םישדח תודוסיב תידוהיה המבה הרשעתנ ךכו .ןורטאיתו

 .םהב ראפתהל היה לוכי ידוהי־אל ןורטאית םגש

 לש ותיער:) ןזור םירמו דלפנמולב אנאיד ואב השרוומ
 רפס יתב ורמג ןהיתש — (םיובלגיז רוטרא דנובה ןקסע
 דוד ןב־ומבו השרווב תואמבו ןורטאיתל םיהובג םינלופ

 .שאקארב םייחו גייווצנסינ םייח ׳ןאמרפש
 ,רעצלאה לחר :םיאבה תוחוכה תא יתלבק המצע אקארקמ

 םירמ ,רענלעוו אזור ,(דראגניא) ,רעזאל־רעוואקאר אקנאה
 יתב ורמג הלא לכ .באטס־טסברעה ןואילו ןעזייא־ץיטשנערא
 םהידעצ תא .אקארקב ןורטאיתל םיהובג םינלופ רפס
 ¬בחה ןורטאיתב ושע תידוהיה המיבה ישרק לע םינושארה

 .אקארקב ידוהיה יתר

 לש דימלת ,(ןערא) ןייטשנערא ףסוי תא יתלביק ןכ־ומכ
 םוילוי ,לשימשפב יודנל בייל ר״דל רשא ןורטאיתל ־וידוטס
 ,רעלסער ןימינבו ריעצ ינלופ ררושמ ,(טיוו) ריעוואקטיו

 .םינקחשכ ונלש ןורטאיתב ועיפוה םהינש .גרוטמרדו רפוס

 ־יסעמ .מ ,רעדאב טנומגיז :ןורטאיתל ולבקתנ הלאמ ץוח
 .מ :ורייצ תורואפתה תא .טומלאוו .מו רעבליז .מ ,רעגנ

 .רעיבעוו .הו איא׳צ .א ,ןאמדלאוו

 היה הז — ״אקארקב ידוהיה ןורטאיתה״ לש ותחיתפ
 ןורטאיתה םלואב ,1926 רבוטקואב 13־ב המייקתה — ומש
 .ענזיצאק רתלאל "סוכוד" תגצהב 7 אקסנחוב בוחרב

 ,םירפס רכומ עלעדנמל "איזירפ" :דוע וגצוה ךכ־רחאל

 "בלוחה היבוט" ,רעלאט טסנרעל (הכנה> ךאמעקניה"

 הלקשומ" ,רעלסער ןימינבל "לצו רוא" ,םכילע־םולשל
 .סל "לאינד״ו — ״םיטפוש״ ,״ץיוואקרעב .ד .יל ״ריזח

 וטיגה" ׳רענייק גרואיגל "תוצח דע רחשמ" ,יקסנאיפסיו
 "רצוא" ,שא םולשל "בנג עקטאמ" ,ואדרונ .מיל "שדחה

 ןפטס לש ודובעב ןוסנו׳ג־ןבל "ענאפלאוו" ,יקסניפ דודל
 .תוילאקיסומ תוגצה שלש םגו גייווצ

 ורקיבש ,תוגצה 124 ונתינ הנושארה ןורטאיתה תנועב
 .םיפוצ ףלא םיעבראמ הלעמל ןהב

 ומלוע ןיבו םיידוהיה םינמאה ןיב קודהו םח עגמ רצונ
 םג ןורטאיתב ןיינעל ונחלצה .אקארק לש ינורטאיתה
 רבד לכמ קוחר ודמע זא דעש ,ירמגל םיללובתמ םידוהי
 ןורטאיתה" .טרפב ידוהי ןורטאיתמו ללכב ידוהי רובצו

 .תדבכנ תירוביצ הדמע ול שכר אקארקב "ידוהיה

 ידוהיה ןורטאיתה" תא המירה• תידוהי־אלה תונותעה
 תוארטאיתל תפומו המגודכ ותוא הדימעהו םנ לע "אקארקב
 12־ב המייקתהש ריעה תצעומ לש התבישיב .תורחא תומבו

 ךומתל רעביירש ר״ד הצעומה רבח עיצה ,1927 לירפאב
 תיתונמאה ותמר ללגב ידוהיה ןורטאיתב תירמח הכימת
 ןושארה הרקמה הז היה .דחא הפ הלבקתנ העצהה .ההובגה

 ידימ תרכינ הכימת לביק ידוהי ןורטאיתש ,ןילופ תודלותב
 .תינלופ ריע תלהנה

 ןורטאיתה תודלותב רתויב םיפיה םיקרפה דחא הז היה
 .ןילופב ידוהיה•
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 ןרהט עשוהי ר״ד
 תאמ

 רבלג .מ .נ ר״ד
 <1936 רבמבונב 11) ז״צרת ןושחב ו׳יכ — (1870 ראורבפב 3) ל״רת רדאב ב״י

 םינשב אקארק ידוהי ברקב תיזכרמה תומדה אוה
1897—1935. 

 הרעה הריבה" ומצע ולש וירבדכ התיהש ,בובלב דלונ
 אולמב לארשיב םאו ריע .רתיהש היצילג לש הרקיהו
 הלדיגו הדלי .התרהש ריע — וז הלמ לש תועמשמה

 .!"תילארשיה המואה לכל םיבר םילודג
 רדנב תיבמ הרלק ומאו ןוהט השמ ׳ר ויבא־תיבב
 ,יבוצאדיז זיולקב ,"רדח״ב דמל .יתרוסמ ךוניח עשוהי לבק
 בובל ינדמלמ טנאלאס ףלוו ירוא ׳ר ןיידה. לצא ךכ־רחא
 םע הרות" חסנמ ומצע אוהש יפכ דמל ונממ .םימסרופמה.
 לש רידנ ףוריצ" וב .דיה ."תובוט תודימ םגו ץרא ךרד
 ¬ופב תוגזוממ ןהשכ תואיקבו תופירח לשו הבחר תונדמל
 אוה■ הרשע־עבש ליגב ."הרבו החצ הריבסמ תויראלופ

 .הכימס לבקמ

 רעונה ברקב םה:ח םימיב הררתשהש תימואלה הריואה
 ¬ארב בובלב הנושארה תינויצה הדוגאב זכרתהש ידוהיה
 הכשמ■ ,קאבוק קחצי ףסוי ר״ד עודיה דמולמה לש ותוש
 ירוחבל ומיוק "שדק ארקמ״ב .ריעצה ןוהט תא םג הכותל
 רסמתה ןוהמ .לוח ידומלב םידחוימ םיסרוק שרדמה יתב
 ותוא םינכה גיסמ דרפלא .הבר תונדקשב■ הלא םידומלל
 .תינלופו תינמרג ותוא דמיל ,תיללכה■ תוברתה םלועל
 לש גיהנמה ךכ־רחאו ינויצ דוע הלא םימיב ,דנמאיד ןמרה
 ריש לש ורבחמ הלפ קחצי ר״ד .הקיסיפ ודמיל .ס .פ .פ
 ר״דו ,("םיזרא םוקמב םש") "רעדעצ יד אדו טראד" ןויצ
 ודידי תאו ותוא וניכה ,ק״נר לש ודכנ ןזייאלגיב קירנה
 1887 תנשבש■ ךכ ,היסנמגה ידומילב זיירסנרהא יכדרמ

 ¬יגה לש תיששה התיכב דימלתכ לבקתנו תוניחבב דמע
 תא בזוע אוה וז הניחב ירחא .בובלב תינמרגה היסנמ
 ךפהנו יבוצאדיזה זיולקהו הבישי־רוחב לש םייחה חרוא
 דבעו שגפנ בובלב ןושארה ינויצה גוחב .טסיסנמיג תויהל
 ,ץלאמ דוד ,זיירפנרהא יכדרמ ,אדנל ביל הדוהי םע דחי

 ףלודא ׳סקדוק םהרבא ,קרמיינ דוד■ ,אדוארב יכדרמ
 .רליש המלש ,טרופפר לאומש ,ץיבוקרב לכימ ,דנאטש
 ־תביש ןויערל הז גוח ףיטה תודהיה יעדמ חופיטל ףסונ
 ¬סהה תמקהל דוסיה תא חינהו ידוהיה רעונה ברקב ןויצ
 .לצרה ר״ד ינפל רפסמ םינש היצילגב תינויצה תורדת
 ,ןדאפדלוג םהרבא ררושמהו סדיורב רשא ןבואר רפוסה

 ביבא־לת ,343 ■טע היצילג ,הנ קדפ ״בובלמ תויומד״ ורמאמב 1

 .ז״ישת

 טעמ אל םה םג ועיפשה ,בובלב וז הפוקתב וררוגתהש
 ,דתיה בובלב (ןדאפדלוג לש> ותבישי" וירבד יפלו .ןוהט לע
 היה אוה .היצילאג ידוהי ליבשב הבר תובישח םושמ הב

 ."םיידוהיה םייחה תא "ודהיי״ש הלאמ דחא
 עיגה ,תורגבה תוניחבב דמעש רחאל ,1891 רבוטקואב
 הטיסרבינואב היפוסוליפל הטלוקפל סנכנו ןילרבל ןוחט
 ."סמוטנעדוי םעד טפאשנעסיוו יד ריפ טלאטשנא רהעל״לו
 םינויצה םיטנדוטסה גוחל ףרטצה זיירפנרהא םע דחי
 ותושארב "תיסורה־תידוהיה תיעדמה הדוגא״ה ,היסורמ
 ,תויבמופ תועפוהב וטלבתה םהינש .ןיקצומ ןואיל לש
 ,וימואנב ןייטצה ןוהט .תונויצה לע םיחוכיו ולהונ ןהב
 ¬רה לש יעדמה סוסיבבו תוידוהיה ויתועידיב ,ויתואצרה
 םג היה זיירפנרהאו אדוארב יכדרמ םע דחי .ינויצה ןויע

 ודוסימ /"ס# 151־361 םיינויצה םיטנדוטסה תדוגאב ליעפ
 .הוול ךירנייה ר״ד לש

 ךירדירפ םיפוסוליפה לש וידימלתמ היה הטיסרבינואב
 הברה .רנגאוו ףלודא ןלכלכה לשו למיז גרואיגו ןזלואפ
 אוה .ירמגל שידח■ עדמ זא התיהש היגולויצוסב ןיינעתהל
 ןייטצהו למיז לש םיקהבומהו םינושארה וידימלתמ היה
 בותכל 1896 תנשב וילע ליטה למיז .תיעדמה ותסיפתב
 ־בתכב ספדנו הינמרגב היגולויצוסה יעדמ בצמ לע רקחמ

 .(1897)וגאקי׳צב הטיסרבינואה לש היגולויצוסל תעה
 רטלאמ ,יקסנאנזופ לאומש םע דדייתה "טלאטשנארהעל״ב
 ,דתיה וירבח תרטמו■ ותרטמ .יקסב׳צידרב ףסוי הכימו

 ךנחלו ינויצה■ ןויערל ףיטהל הז דיקפתבו םינבר תויהל
 תורפסב ודועי תא םג האר ןזהט .ימואל ןוויכב םעה תא
 ־ידרב ,ןמשירפ ,קראמיינ ,זיירפנרהא םע דחי .תירבעה
 .יאפוריא ןבומב תינרדומ תירבע תורפס לע םלח יקסב׳צ
 וידומיל תא רמג — 1895 — םינש עברא רובעכ
 ¬וליפב רקחמ דוסי לע היפוסוליפל ר״ד ראותב רתכוהו

 .טנאק לש היפוס

 המייקתהש תוצעיתהב םינושארה םימזויהמ םג היה אוה
 תא סנכל 1897 סראמב 7—6־ב לצרה ר״ד םע הניוב
 ריאשהש םשורה לע לצרה בתוכ וינמויב .ינויצה סרגנוקה

 ם.-.וחיסת 8066101:610 1נ6£21>16ת 3661 0006 01061:ןוהמ וילע
 ןוהמ ר״ד) 3115£66ז21:61־ ]110£6ז מ10(36ז1ב61- ׳1ד16010£6 211 56111
 — לשוח םרט רשא ריעצ ינרדומ גולואית תויהל יל הארנ

 .(594 ׳מע ו ךרכ
 יכ ןושארה סרגנוקב ףתתשהל לוכי ,דיה אל ומצע אוה
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 םירואנה לטמטב ףיטמכ ודיקפתל םגכ: 1897 טסוגואב
 .2 אקארקב

 ד״ד לש ותמזי יפל ןוהט ר״ד עיצה ןאכ ותודמעומ תא
 תא שטנ אל !זז ודיקפתל ותוריסמ לכ םע .סלפרק
 לש "חלשה" תחירפ ימי םה םימיהו .תיתורפסה תיזחה
 תויעבב םעה־דחא לש ויתועדל הטונ אוה יכ ףא .םעה־דחא
 גוח״ל — זיירפנרהאו יקסב׳צידרב לא רבחתמ אוה■ ,תונויצה
 היצזינרדומל הברה םרתש ,תירבעה תורפסב "םיריעצה
 בתכ "חלשה״ב םינושארה וירמאמב .תירבעה תורפסה לש

 הניחבמ הריהב הרוצב תוילאוטקא תוידוהי תויעב לע ןוחט
 ¬ואנ ,ויתואצרהל תינייפוא םג התיהש תינונגסו תיתבשחמ

 יגוח תא ךשמ ןהב ,לפמטה תמב לעמ! ויתושרדו וימ
 ¬תנ (1910) ״חלשה״ב .אקארקב תידוהיה היצנגילטניאה

 .רסנפס טרברה לע לודגה ורקחמ: םג םסרפ

 ,ינויצ ידוהי דסומ ןיאו םיירוביצה םייחב וקלה םג לודג
 אלש ,1936—1897 םינשב אקארקב םקוהש ׳יתוברתו יכוניח
 ,ינשה ינויצה סרגנוקב ףתתשה 1898 תנשב .וב ףתתשה
 ר״ד םע םג חכותה אוה .תוברתה תדעול רחבנ םש
 תוטלחהב ךמתו תוברתה תויעב לע זיירפנרהא יכדרמ
 .הניוב הבשומ םוקמו תירבעה הפשל הרבח דוסיל הדעוה

 ,הלוכ תודהיה תא ףיקהל הלוכי תונויצה קרש רמא ומואנב

 ¬נוקה ינפל דוע .הלודג תיתוברת תוחילש אלמל הילעו

 ןוויכב "תונויצהו תוימואל" רמאמ "לוכשאה״ב םסרפ סרג
 .אפוג סרגנוקב הדמע םג טקנ הז חורב .םעה־דחא

 היעבל תושידאב הסחיתה תימשרה תונויצהש ותוארב
 איבהל לכוי הז ןוויכב קבאמש ששח ךותמ תיתוברתה
 ןוחט קחרתה ,העונתה גוליפלו םיקודאב המחלמ ידיל•
 ־ףא .תיתורפסה ותלועפב קר זכרתהו םיסרגנוקב העפוהמ
 .לצרה לש ודצל הדנגוא רבשמ ימיב בצייתה ןכ־יפ־לע

 תוינויצה תודוגאה סוניכ אקארקב ןגרוא 1904 ראוניב
 תצירפ האר ןהב ,בוקרח תוטלחה דגנ ילילגה דעוב
 ישגר עיבה אוה .תורדתסהה תודחא לשו תינויצה תעמשמה

 .לצרה ר״דב ןומא

 ¬תנ הירטסואב תיטילופה הרדאה רשאכ ,1906 תנשב

 הדמעוה היצילגב תינויצה העונתהו היפצו תוחיתמ האלמ
 ¬ופה הוהה תדובעב ליעפ קלח תחקל םא היעבה ינפל

 1906 ילויב 1־ב אקארקב וז הרטמל הסנכתה ,תיטיל

 תינויצה הריזב ןוהט ר״ד עיפוה הב ,תיטילופה הדיעוה
 ר״דו רלהאמ ר״דל דוגינבו יטילופ ןקסעכ תיטילופה
 ךותל תיצראה הקיטילופה תא סינכהל ושרדש ,ךייר ןואיל
 ¬סההש ותעד תא ןוהט עיבה ,תוינויצה תוליעפה תרגסמ

 ןכלו תיטילופ תירטסוא הגלפמ הנניא תינויצה תורדת
 הקיטילופב קסעתהל תיצרא־ןיב תורדתסהכ לכות אל
 הגלפמ םיקהל שי תיצרא הקיטילופ לוהינ םשל .תיצרא

 1 ז׳־ב .ףרודסירולפב תונברה תא לבקל לדתשה■ 1806 תנשב 2

 יהמ עודי יתלב .לבקתנ אל םלוא ,םש שרד 1806 רבוטקואב

 .ןמנזור .מ ר״ד הנמתנ ברל .הנמתנ אלש הביסה

 ־בש ,םישיא י״ע להנתתש תדחוימ תיטילופ־תידוהי
 .אלמ ימואל ידוהי ןווכ וחיטבי תינויצה תורדתסהה ינמאנ

 ודידי הדיעול עיצהש תוזיתל םג םיכסה וז החנה ךותמ
 ר״ד הניש הנושארה םלועה תמחלמ רחאל .אדוארב ר״ד

 ¬ראה הקיטילופה תא סינכהל ץוחנכ הארו ותעד תא ןוהט

 .תינויצה תורדתסהה תרגסמ ךותל תיצ

 .תיטילופה הריזל ןוחט ר״ד רזח וז אקארק תדיעו ירחא

 ¬הש טלחוה הב ׳בובלב הדיעוב ףתתשה 1907 ראורבפב

 ןוהט ר״ד .ירטסואה טנמלרפל תוריחבב ופתתשי םינויצ
 םינומהה י״ע לבקתנ םש ,אימולוק זוחמב דמעומ היה
 לש תוריחב תימרת בקע רחבנ אל ךא .תובהלתהב םידוהיה

 .םיימואל םידוהיב וצר אלש תונוטלשה

 .תויטילופה ויתועד תא הלשיח ,ובזכאל םוקמב ,וז הלפמ

 ,קהבומ ינידמ ינויצ השענו םעה־דחא וק תא שטונ אוה

 תויתוברתה תויעבה לקשמ תא שילחהל ילבמ! ןבומכ
 .תודהיהו תונויצה לש

 ריצכ ףתתשמ ,תיצראה תינויצה הלהנהב רבח אוה
 וחוכ םיחוכיוב .םיינויצה םיסרגנוקב תיברעמה היצילגמ
 אלש תונויצה יגיהנמ יכ שיגדמ אוה .תיתוברתה הרבסהב
 תונויצה ןמ ,ךפיהל אלא תונויצה לא תוימואלה ןמ ואב;
 .תוברתה תויעבל הקיפסמ הנבה םהל ןיא ,תוימואלה לא

 תוברתה תרגסמ ךותב תודהיה תא בלשל דציכ ,היעבה
 ¬נמה יניעב תמייק ,דתיה אל ,סרהתש ילבמ תיאפוריאה■

 חופיטב האור ןוהמ .תודהיה תעידי רסוחמ תינויצה תוגיה
 ןורתפ תא ירבע ךוניח תשר תמקהו תירבעה ןושלה

 .תאזה המלידה

 ינויצכ דגנתה םהב ,םינויצה סרגנוקב םג רבד וז חורב
 .תיאליזבה המרגורפה לש יוניש אוהש הזיאל יטילופ

 יגולויצוסה חותינה טלבתמ אקארקב לפמטב 3 ויתושרדב
 .םואלהו ץוביקה ,דיחיה לש תוחתפתהה יכילהת תמעטהו

 1911 רבמבונב; 19־ב בובלב םירבעה םוי היה בר גשיה

 .ןמרפוס לאפרו ןירגנרוק םיליפ ר״ד םע דחי ונגרא אוהש
 היצילגב תירבעה הפשהו תוברתה תוחתפתה לע ותאצרהב
 תא ךופהלו ירבעה שוחה תא תויחהל שרד ט״יה האמב!
 הארבנ התביבסב ירהש ,תירבע הריציל זכרמל בוש היצילג
 "ןמזה יכובנ הרומ" רואל ואצי ,השדחה תירבעה תורפסה

 תופקשה ושבגתהו םינושארה םירבעה םיצבקה ,ק״נר לש
 .תינרדומה תודהיה

 ¬מב .תונויצל יעדמ סוסיב תתל ךישממ אוה וירמאמב

 ־זינויצ םעד גנודנירגעב עשיפוזוליפ־סטכישעג רוצ" ורקח
 ¬יכה .תירוטסיהה ותסיפתו יטילנאה וחוכ תא הארה ,"םומ

 תפוקתב קר ותעד יפל וררועתנ תידוהי הנידמל םיפוס
 ךירעהלו ריכהל לוכי היה ידוהיהש רחאל ,היצפיצנמאה
 וא הגלפמ לש ןינע הניא תונויצה .ינידמה■ יווהה תא

 ירחא רשפיאש רבד ,השרדו השרד לכ בתכב ןיכמ• היה אוה 3
 ךרבה רואל אצי .ויתושרד תא רואל איצוהל רפפ .ה ר״דל וחומ

 .1906—1895 םינשב תושרדה תא ליכמה ,דבלב ןושארה
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 תימואל הרכה!לע תססובמ םלוע־תפקשה אלא ,הלועפ־תיגכת
 ¬שמל ידוהיה תוברתה־םע תא סינכהל התפיאש .תידוהי
 תדלומב הדדועלו םעה שפנ תא ררחשל ׳תוברתה ימע תחפ

 .הלשמ תיאמצע
 תוליעפה תלוברעמל סנכנשכ הקספוה תירקחמה ותדובע
 אקארק ריצל 1919־ב רחבנ אוה .1919 תנשב תיטילופה
 תשדוחמה ןילופ לש ןושארה םייסב (תולוק 11,949 לבק>
 .יזכרמ דיקפת תידוהיה העיסה ר״ויכ 1922 דע םש אלמו
 תא לבקל טילחה םלוא ,תומוקמ 4־ב רחבנ 1922 תנשב

 רחבנ 1928 תנשב םג .(תולוק 16,910) אקארקמ טדנמה
 לש תוימואלה תועיבתה לע םייסב וימואנב .אקארקב
 ¬יאש תידוהיה הלאשל בלה תמושת תא הנפה ,ןילופ ידוהי

 .תוללובתהב דדיצש יטילופה וקה יפל ןורתפל הנותנ הננ

 ,לק היה אל ("ולוק״ה) תידוהיה העיסה ר״ויב ודמעמ
 תא םצמצל טילחה .דז טנמלרפב בורהש רחאל דוחיב
 הז רבד .רבח רשע־םינשמ תוחפ ןהל שיש תועיסה תויוכז

 .רבח 11 ־תנמש תידוהיה העיסה דגנ יולגב ןווכמ היה

 ¬נאה תועיסה דצמ םיישקה לכ לע רבגתה ןוהמ ר״ד
 תושירד תא ויתודעוו םייסה ינפל איבהל עדיו תוימשיט
 דצמ תונובלעהו תוצמשהה דגנ בל ץמואב תאצלו םידוהיה
 תופיקתב בישהו יקסבלסוטול רמוכה םיימשיטנאה גיהנמ
 יכ שיגדהש ,יקסרוקיס לרנגה הלשממה שארל םג ןואגבו
 תופירחב רבד אוה .תודחוימ רתי תויוכז םישרוד םידוהיה

 .(1_:1תרק;15>׳ 06ת6מ1151£16) םילרנגה תוצנש דגנ

 ־ב םג ןילופ ידוהי תא גציי 1921—1919 םינשב
 םולשה תדיעו דילש ,0גתוחו14£6 *165
 ¬וכז תחטבה םשל תויטילופה ויתודובעב ףתתשהו סירפב
 אשמ להינ .םולש־הזוחב תיחרזמה הפוריאב םידוהיה תוי
 הנממ גישהל ידב םולשה תדיעוב ןילופ תוגיצנ םע ןתמו
 לודג .לשכנ הז מ״ומ .םידוהיה תושירד תבוטל הרהצה
 תפרצב םידוהי םינוגרא יגיצנ םע ןתמו אשמב וקלח היה
 תמקה םשל )0104 €01מתו1166 הילגנאבו (סנאילא)
 הבישיב .םולשה תדיעו ינפל עיפותש תדחואמ תידוהי תיזח
 הסנכתהש תחלשמה דעו ירבחו םהיגיצנ לש תפתושמה
 ־דהנס״ה 1816 תנשב סנכתה םש — ראוטסיסנוקה םלואב
 תא ירוטסיהה ומואנב ןוחט ר״ד טילבה ,ינואילופנה "ןיד
 .תגסל ןיא ןהמש ןילופ ידוהי תושירד לש ימואלה ןכותה
 יאול לש ותמכסה תא גישהל וחילצה ןוהט ר״דל תודוה
 דעו תאילמ י״ע טלחוהש יפכ תימואלה אחסונל לשרמ

 .תוחלשמה

 ךייר ןואיל ר״ד םע דחי היה ינלופה םייסב ותלועפב
 ילויב 2־ב םתחנש ינלופה־ידוהיה םכסהה יננכתמו ימזוימ
 לקתנש ,יקסבארג בלסידאלוו הלשממה שאר םע 1925
 תיאסרגנוקה ןילופב תידוהיה תוירוביצה קלחב תודגנתהב
 בושח קרפ הוהמ הז םכסה .םיובנירג קחצי תושארב
 .ימואלו יחרזא ןויוש תגשהל ןילופ ידוהי קבאמ תודלותב
 ותוליעפ תורמל .ינלופה םייסב ריצ ןוהט היה םינש 16
 ידמ .תיטסיצילבופה ותדובע תא חינזה אל תיטילופה
 תינלופ ,תירבעב וירמאמ תא בתוכ היה עובשב עובש
 ־ו "טנייה" ,"םלועה״ב םתוא םסרפ בור י״פע .תידיאו

 ."קיננעי׳זד-יבונ"
 "תוברת" תודסומ ןעמל הלועפה וילע ,דתיה הבוהא

 תודהיה יעדמל ןוכמה דע םידלי ינגמ לחה ,ירבע ךוניחו
 .השרוב

 ¬עמה םיפיטמה-םינברה חורל דוגינב ,לפמטב ויתושרדב
 חילצהו יתוברתה־ימואלה דצה תא דימת טילבה ,םייבר
 תיתד הדע קרו ךא הנניא תודהיה יכ ויעמוש תא ענכשל
 דועי תלעב המוא אלא ,הקדצו תווצמ רפסמ האלממה
 םשגתיש ירוטסיה דועי ,הדיתעו הרבעב רושק ירוטסיה

 .תונויצה י״ע קרו ךא
 םידוהי ליבשב יתובשיתה לעפמ תונויצה ןיא ןוהט יפל
 םידוהיה ברקב הררועתה תונויצה .דבלב םירוגמ ירסוחמ
 .הלא תורמל אלא תוימשיטנאו םידוהיה תופידר ללגב אל
 ¬סיהה ךא ,ונלש םימיה תוכירא תא ונל חלוס וניא םלועה
 םידוהיה םע םיקי וב םויה לע שרופמב תזמרמ הירוט

 .ותנידמ תא בוש

 — הפוקתה■ לש תעה־יבתכב םבור ומסרופש וירמאמל
 :רתוי םילודג םירוביח תמישר קר תאזב .רופס ןיא

 1) 2111־ 065611161115ק1111050ק1ו1560 86£ז1160<31105 <365 210־

 015111115 5. 11 2100 10 11 £41־. 11, 10 111 ]א[!־. 1, 23

.1897—1896 861:110 
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 ןיטשפליה םייח ר״ד
 תאמ

 ריאמ■

 א״תבש דלישטור תורדשב המחלמה■ ירחא ותוא יתשגפ
 רבכ היה .הביבסה ינפ לע קילחמ וטבמו טא ךלוה אוהשכ
 אירב ,קצומ! םדא לש םשור השע ךא ,םיעבש ןבמ הלעמל
 אוהו ריהמ וכוליה ,םירצק וידעצ — םשמ ויתרכז .קזחו
 השענהמ לכה עדוי .לכה האורו רקוס ,אקארק תובוחרב ףא
 לש לעופה דעוה שארב .ותנידמב — ןכ ."ותנידמי״ב
 זכיר היזלשו תיברעמה היצילגב תינויצה תורדתסהה
 תוריחב .זוחמה ידוהי לש םיירויבצה םייחה יטוח תא ודיבו
 טנמלרפל תוריחב ,ןיטשפליה — ןהירוחאמ ,הליהקל
 — תוימואל תונרק תבוטל תולועפ ,ןיטשפליה — הנידמה

 .ןיטשפליה — םייפורטנליפ תודסומ חותיפ ,ןיטשפליה
 רפסה תיב ׳לודג יכוניח דסומ אישנ היה תובר םינש
 הנש לכ וב ודמל םיכינח 1500 — ןוכיתהו יממעה ירבעה
 ,לשמ הקזח דיב■ .ריעב םייקנעה ויניינב תא םיקהו —

 ,עיגמה חוכה היה .ויתוינכת תא םישגהל עדי תונשקעב

 ¬מה לכבו אקארקב תינויצה־תיטילופה הלועפב םייחה חור

 השענ אל רבד .לארשי תנידמ לדוג לע הלע ולדגש ,זוח
 — םאונ אל ,העונתה לש גולואידיא אל .ותמכסה■ ילב םש

 ־יראק ורמצ םינותיעב .לזרבה די לעב ,היה השעמה שיא
 קיזחמו סוס לע בכור ,ינילוסומל המוד ,אוה — תורוטאק

 .הכולמה טיברש ודיב

 ־ובצה םייחל ץראב: םנכנ אלש יתעדי .לספס לע ונבשי
 שיגרמ ךיא תעדל יתיצר .םייטילופהו םייתרבחה ,םייד
 ידמצ ןקסע וייח ימי לכ היהש ,אוה ,ותושירפב אוה
 קסעומ וניאש היה רורב ךא ,אפורכ םנמא דבע .גיהנמו

 םגו ,ותוא הריבמ הניאש הייסולכוא ךותב ותבשב תב רה
 הצורמ םא ויתלאש .םילוחהו להק תא ךשומ וניא וליג
 טישוה .בלענו םמותשמ ילע טיבה — הנה ואובמ אוה
 ־םיהובגה םיתבה לע עיבצהו — !האר והארי — ודי

 ילע ,םיקוריה םיצעה לע ,םירהממה. םיסובוטואה לע ,םינבל
 ...ונלש לכה הז ,ונלש הז ,האר — םיקחשמה תוקוניתה

 וייח יכ ותוארבו ומוי בורעב רוחאל וטיבהב ,םדאל בוטו
 ...הפ השענש המ לכב ול קלחו והותב ולע אל

 ירוטסיה רמוח ושמשי וללה .ויתוגורכז בותכיש ויתשקב
 רחאל ,םויה דחוימבו ןילופב העונתה תודלותל בושח
 ,הלאמ םיפלאו םיכמסימו תודועת םג ודבא הפ ,האושה■

 .ופסינ ,המ־רבד רפסל ולכיש
 ...הירוטסיה ...בושח אל הז ...ךרוצ ןיא ? המל —

 ,עזג שיש רקיעה .םישרש שפחלו המדאב טטחל ונל המ

 ...תוריפו תרמצ

 תומישר ויתוריינ ןיב ואצמנ ותומ ירחא ...תאז לכבו
 תונושארה וייח תונש םירשע לע קר .וייח תודלותל

 .ודימ טעה תא איצוה תומה — בתכ

 קאסוב

 וילע ונטבהש ,לוגדה גיהנמה םוקמב הנהו ,תומישר
 ,ףוסבו הרקוהב ךכ רחאו דובכה תאריב םידליכ הליחת

 ¬ינ לש תובצעב ,הדמשההו זוכירה הנחמב ומע ונתויהב

 ריעצ ,םייח תחמש חמש רענ ,דלי עיפומ — תומל םינוד
 לש םיטבל ובלבו ,בשוח ,ארוק רוחב ,הברה האורה

 .םדא לש תינחורה ותושבגתה — םייחב■ ךרד שפחמ

 םיאלקח תחפשמ .הציבמו זוחמב םירפכמ וירוה אצומ
 היהו ׳גייד םג החפשמב .דיה .חזרמ יתב ילעבו םיריעז
 ינבמ קלח .1863 תנשב םינלופה דרמב ףתתשהש דחא
 תיברעמה הפוריאל דדנ םקלח ,םירפכב ראשנ החפשמה
 .אקארקל ורבע ןיטשפליה םייח לש וירוה .הקירמאל םקלחו

 דע עסונ היה הז וקסעי לגרל .םיסוס רחסמב קסע באה
 םיסוס קפיס .הינמרגבש ןילרבל דעו היסורבש בויקל
 הביכר יסוסו תוילמשחה תנקתה ינפיל תינוריעה הרובחתל
 .1876 תנשב אקארקב דלונ םייח .םיינלופה םיליצאל קפיס

 גואדל הדבל םאה הצלאנ ,תועיסנב דימת היה באהו תויה
 רוכבה ויחא .םהבש ריעצה היה םייחו םידליה ךונחל
 -לביל רחאה ,15 ןב ותויהב הקירמאל עסנ ףלודא־ןרהא

 תויה רחסמל רפסה תיבב וידומיל תא קיספה דלופואל
 תינבתב התיה הטרב־הליב תוחאה ׳תבשב בותכל שרדנו
 תברקב ,הקסבוקרק בוחרב הרג החפשמה .ןיד־ךרוע לצא
 היה ,ומצע לע דיעמ אוהש יפכ ,םייח רענהו הלסיו רהנה
 רשע ןב■ ותויהבו ,תוירגיס ןשיע עבש ליגמ .בוחרה דלי
 דמל ,ןמז .היחשב הלסיוה תא הנושארה םעפה הצח
 אל לבא ,תידוהיה הנוכשבש םינוש םידמלמ לצא "רדח״ב
 — םעפו ותוא הפשמ הלסיוה .הלא םידומוילמ בהלתה

 םיקחשמב עוקש ותויה ףא לע ,םרב .הילגב עבטש טעמכ
 עבש ןב .ותודלימ וניע ,דתיה החוקפ ,תובבוש ישעמבו
 יטילפ ליש לג רובעל לחה אקארק ריעה ךרדשכ היה
 םיינעל דסומ היה ותיב תונכשב .תוערפה תונבריק ,היסור
 .םיבר םידוהי םיטילפ ונכוש םשו "טרבלא חאה■" םש לע

 ןוזמה תקולחל ןנובתהלו םהיניב בבותסהל ליגר היה דליה
 תצבצבמ הלחה הנושארה םעפה .םיטילפל ׳קרמה ףכ ,לדה
 חוצרל וצר םש יכ היסורמ וחרב םה — הלאשה ובלבו
 ...ינומכ — םידוהי םה יכ םתוא חוצרל וצרו ,םתוא

 ארקמה ירופס .אורקל ליחתה .יממעה ריפסה תיבב דמל
 ,םירצמ תאיצי ,המואה תובא .םסקוה .שדח םלוע ול וליג

 תיב תפירש ,לארשי תומחלמ ,לארשי יכלמ ,ןענכ שוביכ
 תודלות רוציק ירפס ארק ךכ רחא ...שדקמה
 השבכ הירוטסיהה .תינלופ הירוטסיה — םדצבו לארשי
 םיתשו םיעבש ןב .ותוא ומיסקה םילודג םישנא ,ובל תא
 -דאמ ינא ץירעמ ןוילופנ תא•" :בגא־ךרד ויתונורבזב םשר

 ?וירוענ םולח וז תומד התייה אלה — ״דאמ
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 םנכנ 12 ןב .11 ןב ותויהב רמג ידוסיה רפסה תיב תא
 שיגרהל ליחתה זאו "השודקה הנגא" םש־לע היסנמגל
 ¬יטנא — ארק רשא לעו םירחאב האר רשא תא ורשבב
 לכב .וז היסנמגב ויה תונושאר תותיכ שלש .תוימש
 — תישילשב .םיידוהי םידלי השולש ויה ןהבש םיתשמ תחא
 םיידוהיה םידימלתל רפסה תיב םחי לע .םידוהי םבור
 תיבל וסנכנש ,םיידוהיה םידליה לכמש הדבועה דיעת
 םינש קר היסנמיגה תא ורמג ׳ןיטשפליה םייח םע רפסה
 םידליה ובשי םהבש ,םילספסה .דחא דועו ןיטשפליה —
 — םירומהו םירצונה םידימלתה יפב וארקנ ,םיידוהיה
 םשור ושע ,תורפסה ,תיפוריאה תוברתה ךא .הניתשלפ
 ¬יצי תאירקב עקתשה .תוצירחב דמל .ריעצה םייח לע קזח

 תוזחמה תאירקב — דחוימבו הפוריא ירפוס לש תפומ תור
 ¬ולה םירובגה ,םיטסילאודיבידניאה וחוא ומ-יסקה .רליש לש

 .ינמרגה ררושמה לש ויתוזחמב םימח
 אוה .האר רשא תא ןיבהל לחה .ויניע וחקפנ טא־טא
 עדי אוה .םינלופה ךותב םידוהיה לש םדמעמ תא ןיבה
 ¬רואמ ׳תידוהיה הנוכשב םלוב טעמכ םיבשויה ,םידוהיהש
 ־םיללובתמ■ םידוהיו םינרמש םידוהי — הבו הליהקב םינג

 תאז לכבו טועימה םה םיללובתמהש עדי אוה .םישפח
 ־לדנמ טרבלא יאקנבה ,ללובתמה הליהקה שארב דמוע
 רטפתהל ץלאנ גרובסלדנמש ול עדונ ךכ רחאו .גרובס

 תא רימה ,הניוב טפוש ,ונבש רחאל הליהקה תושארמ:
 םישפחה ןיב להנתמה קבאמה תא ןיבהל לחה םייח .ותד

 םנגראמו םידרחה גיהנמ לש ותריטפ דחאל .םיקודאל
 וצר ,"רפוס םתח״ה לש ונב ,רפוס ןועמש ׳ד ברה
 אביקע ׳ר רטפנה ןתחל תונברה אסכ תא רוסמל םיקודאה
 ,םהל רז היה תונברה ןינע לכש ,םישפוחה ךא ,רצינרוק
 אל הלאה םירבדה ךא ,עדי אוה .תאז וענמו ךכל ודגנתה

 .ותוא ונינע
 וירבח םלועב ,ולש רפסה־תיב ינינעב עוקש ולוכ היה•
 .בחרה םלועה תויעב תרכהבו םירפס תאירקב ,םיטסיסנמגה

 "ןויצ תבהא" לע ,"ץיצ יבבוח" תעונת לע ללכ ונעדי אל"
 תאו ,הציבוטקב "ןויצ יבבוח" סוניכ לע רבכ רבדל ילב
 היה אקארקבש י״פעא ונרכה אל ללכב (תירבעה) תורפסה
 סיפדהש אוהו רשיפ ףסוי לש ירבעה דיחיה סופדה תיב
 כ״חא ובנגוה םירפסה .היצילג ליבשב םירפסו םינותע
 רבכ ונייה ,היסנמגב דמולה רעונה ,ונא .תיסורה! ןילופל
 ןויבצ ילעב םינוש םייתורפס םיגוחל םיכייש 15 ליגמ
 יקסבלבוק הירוז לש "םיטסיליהינה" ומכ םירפס .ילקידר
 ונל ויה ׳דכו ןיקטופורק לע ,"לטיפקה" לע םירקחמ וא

 ."שדק ירפס
 סנכתמ• היה ןיטשפליה לש יטסילאיצוס־יתורפסה גוחה

 לש ורבח רג וב ,10 םודארטס בוחרב תיבה תיילעב
 ויה םש .(הלאיבב אפור כ״חא) לפיט המלש ןיטשפליה
 השרומ ואבוהש ,םייטסילאיצוס םינואטבמ םירמאמ םיארוק
 לעופה לש ובצמ ןוקת לע םיחכוותמ ויה םש ,אקארקל

 .םידוהיה תיעבל בל םישל ילב ,ףדרנה ,לצונמה

 תונפהל בשוחה ריעצה תא וחירכה ןמזה תוערואמ ךא
 .דנה .ידוהיה לש דחוימה ובצמל תובורק םיתעל ובל תא
 ¬עב רגטיר ידוהיה םשאנ אקארקל ךומס םירפכה דחאב
 1894 תנשב .הנידמה ידוהי תא עזעז וטפשמו םדה תליל
 לכ ךורעל םידוהיה ויה םיליגר .אקארקב תוערפ וצרפ
 ,תויושפחתה ךותמ םירופ תוגיגח םתנוכש תובוחרב הנש
 .םירופ רחאל דע םירופ ינפלש תבשה יאצוממ וכשמנש
 רלטרג יצירומ — םייח לש ורבח שפחתה הנש התוא
 לא ךלוהה רמוכה ךרדכ ןומעפ קיזחה ודיבו רמוכ ידגבב
 וינפל ערכ ,ותוא הארש ,ירצונה רטושה .ערמ־ביכש
 דושח "רמוכה" ול הארנ ךכ־רחא ךא ,םירצונה גהנמכ
 — רסאמ הנשל רלטרג ןודינ טפשמב .ותוא רסא רטושהו
 םרג ערואמה ךא ,הלא םירקמב רתויב ךומנה שנועה

 .םידוהיב תוערפל

 .םופירד טפשמ לע תפרצמ תועידיה .דנהו
 לש דחא — םירפס ינש ןיטשפליה ידיל ועיגה הרקמב
 לע" ולאוב הד .האמרל לש ינשהו םלסונאה לע ןוספיליפ
 םע לע םהב ארק הנושארל .עזעדזה ."םידוהיה תלאש
 ,ינלופ קרו ךא יננה ינאש חוטב יתייהש העש" .ידוהי
 קר ידוהיו ,יתפרצ סופירדו ינמרג אוה ןוספיליפש ומכ

 םואתפ .םדא לש ובלב ךפהתה .דמ־רבד ..." ."חדה יפל
 ןואמיצ — יגש דצמו דחא דצמ תונקיר םדאה שיגרה

 ."המ־רבדל

 שפח הטורפ אלל טנדוטסה .םגהנמכ ולהנתה םייחהו
 ינוריעה ןורטאיתב תוגצהה תא תוארל םיכרד ינימ לכ
 ןולמב ץיקב וגיצהב ,אקארקב רקבש ידוהיה ןורטאתבו
 בוחרבש הדעסמב ףרוחבו םודארטס בוחרבש "סרדגול"
 םע דחי .(טורבסיו ידיל כ״חא הרבעש) הגלשיבוראטס

 הריצי הגצוה וב םיבבוח ןורטאית םיקה םירחא םיריעצ
 לש הזחמהמ םיעטקו ורדרפ ינלופה תוידמוקה רבחמ לש

 רובגה דיקפת וב אלממ ןיטשפליהשכ ,ךאידרוק" יקצבולס
 .ישארה

 םינוגרא אקארקב ןמזה ותואב רבכ ויה םימיק ךא
 תפש״ב ונגראתה םינושארה םינויצה .םיידוהי םיימואל
 :ולעפ הלא םינוגראב ."לארשי ץרא יבבוח״ב ,"תמא
 ,סוקרמ ןרהא רחוסהו רפוסה ,םביפ .י .ש רפוסהו ךרועה
 ,תוינלופה תוגיגחב .דועו יקצוסרק לארשי ,לקנרפ לאכימ
 ןזחה רש ,םלכיהב םיללובתמה םידוהיה ידי לע וכרענש
 תרמשש ׳לאה" רישה רחאל ,רשיפ ףסוי םיפדמה ,ישארה
 ."הדוהי לע תרמשש ,לדמו" רישה תא םג ,"ןילופ לע
 אוהו ריעבש תינויצה העונתב היחה חורה היה הז רשיפ
 לכיהב םיבכמה דובכל הכונח ףשנ 1891 תנשב דוע ןגראש
 וטלשש ,םיללובתמה לש םתמח לעו םפא לע םירואנה
 .ואדנל ר״דה — לכיהבש ףיטמה תא וב ףתיש םגו לכיהב
 םש ."תמא תפש" לש הפסאב ריעצה ןיטשפל״ה רקב םעפ
 אל ךא ,הליהקה ידבכנו םייניצר ,םירגובמ םישנא אצמ
 ןוגראה ירבחו תויה םיחוכיווהמו תואצרההמ .רבדה ןיבה
 ־עשת ןב -רפשה תא ןיבה אל אוהו תירבע רבדל וצמאתה
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 /ךומל" ינויצ ןוגרא םויק לע ול עדוהב .דיה• .ררשע

 ¬טניאה ישנא םגו הטיסרבינואו היסנמג ידימלת ולעפ וב

 ר״ד ,גנילירפ ףלודור ר״ד םשארבו תיעוצקמה היצנגיל
 ־גרוק םהרבא ר״ד ,דניורפרהל בקעי ר״ד ,רדאב דלופואל

 .םירחאו רטטבנש םוילוי ,רמוה

 ."םידוהיה תבידמ" לצרה ר״דה לש רפסה ודיל אב הנהו

 תא ינא רכוז .םיניעה תא ונל חקפ לצרה לש ורפס"
 ,לפיט ׳חה לש וירוגמ תיבב ,םודארטס בוחרב הילעה

 חוכיוה להנתה םשו םיתעל סנכתהל םיליגר ונייה םש
 םואתפ אצמנ רפסה ...לצרה לש "םידוהיה תנידמ" לע
 ךותב ללובתמהו עפשומה ,דמולה ידוהיה רעונה ידיב
 ,ררועתה ידוהיה רעונה ...תונוש תוילקידר תוגלפמ

 ."...רפסהמ ףד לכ ארק תודחא םימעפ ,וחקפנ ויניע

 ¬כשל ירטסואה טנמלרפל הריחבה תויוכז ןתמ לגרל ךא

 ¬וסה תועונתה ןמזה ותואב וחתפ ׳םעה לש תובחרה תוב

 ¬והיה הרבחה ךותב הלומעת עסמב תוינלופה תויטסילאיצ

 ¬ומה תופסא ונגרא ינלופה .מ.פ.פה יגיהנמ .ריעבש תיד

 תידוהיה הנוכשה לא .םידוהיה תולוק תכישמ םשל תוינ
 ־ישאר יצנגיאכ תיטסילאיצוסה העונתה ישאר םיאב• ויהי
 םירעוס םיחוכיוו .ןמדלפ םלהליו ,רינבורד .מ ר״ד ,יקסנ

 .םיטסילאיצוסה ןיבל םינושארה םינויצה ןיב ולהנתה

 קר אובי תידוהיה הלאשה ןורתפש וחיכוה םינורחאה
 דסחב תולת־יא ועיבת םינושארהו ,םזילאיצוסה ןוטלש םע
 ובצמ תא ןיטשפליה ראתמ וזה תיללכה הנומתב .םימואל

 ."ןדסהו שיטפה ןיב" — וירבח בצמו

 .תורגבה תניחבב ןיטשפליה םייח דמע 1897 תנשב

 עוצקמ דומיל לש תועש 24 רחאלו םיטפשמ דומלל םשרנ
 .האופר דומילל םשרהל טילחה הז

 ,ןושארה סרגנוקה תנש ,הנשה התוא לש רבוטקואב
 הטיסרבינואבש םיידוהיה םיאמדקאה ןוגרא אקארקב דסונ
 .תימואל חור רודח ולוכ אוהו "רחשה", — תיאקארקה

 הרכה ושקבב םינלופלו םידוהיל זורכ איצוה ןוגראה
 םינלופה םהירבחמ• ודמל םיידוהיה םיאמדקאה; .הנבהו
 ריכהל וצר םה .ימואל דובכל ,שפוחל ׳תואמצעל ףואשל
 ¬אה דצב דומעלו תימואלה םתפשו םתובחת תא רוקחלו

 .הוש דצב .דושכ םינלופה םיאמדק

 ,זוחמבי ריעב תונויצה יגיהנמ ואצי וכותמש "דז ןוגראל
 ןושארה דעצה תא הזב ותושעב ןיטשפליה םייח םג ףרטצה
 ¬ילגב העונתה תושארל דע והתאיבהש תימואלה ותלועפל

 .היזלשו תיברעמה היצ

 גיטריבג יכדרמ
 תאמ

 ברנייוו .ב

 דחא קר םא יכ ,יכונא יתורפס רקבמ אלו רפוס אל
 ־םיברהמ דחא ,גיטריבג לש ותריש תא ובהאש הלאמ

 וייחמ םירבד יל םיעודיו יל היה דידיש תאז םגו ,םיבר
 .ורכזל תאזב תולעהל הסנא םתואו

 .ותעפוהל יתוברתה עקרה תרכהל םידחא םירבד הליחתו

 היצילגמ אקארק התריבו תיברעמה היצילג .דתיה הנוש
 ¬בעו תידוהי הריציל זכרמ .דתיה הנורחאה וז .תיחרזמה•

 הכותמ האיצוה אלש טעמכ ■תיברעמה היצילג .הפנע תיר
 ,ךכב הצוענ יאדו רבדה תביס .שידייב וא תירבעב םירצוי

 :םידרפנ תומלוע ינשכ ויח• אקארק ידוהי לש םבורש

 ,םיללובתמה םלוע ינשהו םינרמשה םידרחה םלוע דחאה

 ¬ופה ןושלב קר אל עדמ ישנאו םירפוס וכותמ איצוהש

 .תודהימ קוחר םוקמ לכמ ,ינלופ ןכותב םג םא יכ ׳תינל

 ¬לפמ לש וא תירבעב םירצוי םיליכשמ• לש םייניבה תביכש

 ידלי .רחואמב אלא וחתפתנ אל ,שידיאב םירצוי םילעופ תוג
 םיינעה ידלי .ועמטנו ינלופ ךוניח םבור ולביק םירישעה
 היהש ,יממע רפס ־תיב לש תותיכה תעברא תא םימייסמ ויה■
 םוק ינפלש הפוקתב רבודמה) הירטסוא יקוח יפל הבוח
 יואר ךכל תואכ ."רדח״ב םכוניח רקיעו ,(תיאמצעה ןילופ
 ןותעה ךרועל גיטריבג איבהש ןושארה דיה בתכש ןייצל

 תויתואב ךא ,שידיי ןושלב היה ,"רעטייברא רעשידיי"
 תויתואב בותכל דמל אל הרות■ דומלתב ןכש ,תויניטאל

 .שידיי

 ליגב .ויה םיטעמ אקארקב שידייב הריצי לש תונויסנ
 לאויו (ץראב םויכ) ןאמהיל דוד שידיי םג ובתכ ריעצ
 היה שידייב הריציל ןמאנ ראשנש דיחיה .טרווינ ׳רציבמיד
 ררוגתה המ ןמיז .(ןודנולב ןמזמ אל רטפנ) יול ףסוי
 תע־בתכ איצוהל הסיגו ,הקרויוו םהרבא רפוסה אקארקב
 .םימי הכיראה אל המבה ךא ,"ךוב סאד" םשב יתורפס

 תריצי תטילקל חונ היה אל אקארקב םילקאהש ׳עמשמ
 .שידיי

 ¬מל תושעיהלו וז המוח עיקבהל הכז גיטריבג קרו

 ורבד וב רתאו רתא לכב םשמו אקארקב םעה ררוש
 .שידיי

 םיטיהרה תונחב דבע אוה• .גיטרעב היה ירוקמה ומש
 הניחבמ .(תורגנ עוצקמ ול וסחיי תועטב ןאכמ) ויחא לש
 תפנוסמה וזב הליחת .םילעופה תועונתב לדג תינויער
 ¬פמה .ם .פ .זב ךכ־רחאו תינלופה םילעופה תגלפמ .ם .פ <פל

 םלועה תמחלמ ירחאש ,תיטסילאיצוסה תידוהיה הגל
 עגמב אב אוה ןאכ ."דנוב״ה םע הדחאתה הנושארה
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 המבה לע ויתוחוכ תא הסיג הליחת .שידיי תורפס םע
 הריציה תא ריכה המבה לע .תודחא תוגצהב עיפוהו

 .בותכל ומצע לחהו שידייב תיטויפה
 ותיבב הרקמב חראתה הנושארה םלועה תמחלמ ינפל
 גיטריבג תא ריכזמ ויתונורכזבש ןיזייר םהרבא ררושמה
 וריכזמ וניא ץידע לבא ,שפנ־ןידע םדאו רשי לעופכ
 -אסכ גיטריבג םייוג הנושארה םלועה תמחלמב .ררושמכ
 םילייח םע עגמב אב ןאכ .ריעב יאבצ םילוח תיבב ראטינ
 ,םיכ׳צ ,תיגרובסבאהה הירטסוא תוליחב ויהש םימעה לכמ
 טלק םהמ .םיטאורק ,םיברס ,םיניטור ׳םינמור ,םיראגנוה
 ,םע־יטושפ םבור ,הלא ויה םילייח ירהו .םיבבלנ םע־יריש
 שרע לע םהיתובל ויה םיכפושו קוחר תיב יפוסכ םלוכ
 ־גממו םהירישמ תוקומע גיטריבג םשרתנ .םעצפו םיילח

 .ולא תוניגנמ יפל םיריש בתוכ לחהו םהיתוניג
 בתכ ,ךילרע .מ לש ותיבב המייקתנ 1919 חספה גחב
 לש ןועובשה ךרועו אקארקב יקרוי־וינה "סטרעווראפ״ה
 ופתתשה .םיאנותעו םירפוס לש• הביסמ ׳שידייב םארג ר״ד
 םגרתש ולאוי ,בלפימ .נ יאשידיי־ירבעה רפוסה :רתיה ןיב

 ־אבולס תוריצימ תודחאו תינלופל יקסנא לש קובידה תא
 רבחמ ,גינייוו .נ רקבמהו יאמבה ,שידייל ינלופה יקצ
 ,ררדנומ .ש יתוברתה ןקסעה ׳רקוצ .מ "הצולח״ה הזחמה

 .חכונ היה גיטריבג םג .דועו לייווצרוק
 תא גיטריבג עיתפה םואתפ ,הבוט ,דתיה הריוואה
 םייררה םיעור לש םילילחה גוסמ לילח איצוה ,םיבוסמה
 .םיברב םסרפתהל זא ולחהש וירישל תוניגנמ ללחמ לחהו

 הריצי לש בהלנ דיסחו הבחר תוברת לעב היהש ׳ררדנומ
 דסייל ןויער ,הרצונש הריוואה תעפשהב הלעה ,תיממע
 .גיטריבג יריש תאצוהב חתפתש תיממע םירפס תאצוה
 תודוסי לע ,דיגראתנ םירפסה תאצוה .השועו רמוא
 ררדנומ ,"עלעכיב סאד" םשב התנוכו םייביטרפואוק
 אוה .ןבומכ אל ףסכ ׳ול ושגוה די־יבתכ .להנמכ רחבנ
 היה ןושארה, רפסה .תונושארה תואצוהל ופסכ תא עיקשה

 ועיפוה ךכ רחא .חטבומכ ,גיטריבג לש ויריש ןבומכ
 רקוצ לש והזחמ ,"סוחיי רעד" בלפימ לש וירופיס

 .דועו ךילרע לש ןוכרעמ ,"הצולחה"

 םה .הלאה םירפסה לע הביגה אל שידייב תונותעה
 תינלופה ןושלב םידוהיה םינותעה ינש ידי לע קר ורכזוה
 םכאמ רקבמה .בובלב "הליווכ״ו אקארקב "קינגיזד יבונ"
 .גיטריבגל תובהלתה• ירבד "הליווכ״ב םסרפ קוטשנניב

 תנשב קר ליחתה הז יממע ררושמ לש לודגה ומוסרפ ךא

 ואירקה םינמא .ותריציל שדקומ יתורפס ףשנ ךרענ .1923
 ושע זא .םתוא רש ומצע אוה ףאו ,ולש םיריש ורשו
 ¬וחרמ .*ןרהאי רעדניק״ו "הל׳השמ" םירישה ינש םיפנכ םהל
 .םידוהיה תוצופת לכל הלא םיריש ורבע אקארק תוב
 ועדיש ןוויכמ ,בוחרה ירמז לע ובבחתנ גיטריבג יריש
 תא םהמ דחא עימשה ףא םעפ .תובבל םידדוצמ םהש
 דרי ררושמה .גיטריבג רג וב ,תיבה רצחב םירישה דחא
 :חתרתה הלה ךא .םיפויז הלא־יא ול ןקתל הסינו וילא
 ."רישל יתוא דמלל אובי ,הזכש ץראה־םע ,ואר ׳אנ ואר"
 אל יכ ףא ,ןילופב תוריעזה תומבב וטלקנ םירישה
 תרמזש םג עריאו ,רבחמה םש תא םג ריכזהל ורכז דימת
 ¬שהש םירישה תא המצעל הסחיי הקירמאמ תחא תידוהי

 .העימ

 ,םידוהיה םיניחלמה םיאקיסומה יגש ודביע ןמז רובעכ
 תמחלמל ךומס .ויריש תוניגנמ תא ןאמפוהו רברפש
 גיטריבג לש םייממעה ויריש ץבוק עיפוה ,היינשה םלועה

 .םרות יווילב ,תרדוהמ האצוהב
 גיטריבג רביח 19138 תנשב קיטישפב• תוערפה רחאל
 ימיבש ("תרעוב הרייעה") "טנערב׳ס" עדונה רישה תא
 וב היהש ןוויכמ ,תורעיבו תואטיגב רשוה רלטיה ןוטלש
 רחא .תועווזל המשגתנ הנהש המויאה האובנה דוסימ
 םג .תינלופל םורג ןתנ ררושמה ותוא םגרת המחלמה
 תינלופל םגרות "ייוו טוט׳ס גיטריבג לש רחא ריש
 תעשב .הקסנאיראמ תידוהי — תינלופה תרפוסה ידי לע
 אקארקב וטיגה ימחול לש םרכזל הטרדנאהמ טולה תרסה
 ילוצינ לש םידליה תיב יכינח רישה תא ורש ׳הדוגז רכיכב

 .ןילופב האושה
 1939 רבוטקואב גיטריבג תא יתיאר הנורחאה םעפב

 וצירעמ ,ררדנומ לש ותוחילשב ולצא יתרקיב ,אקארקב
 יתיליג ונממ! יתכלב .ןוזמ יכרצמ תצק ול יתאבה .לודגה■
 .יטייבוסה ןוטלשבש בובלל רבועו ריעה תא בזוע ינאש ול

 .בויחב וז יתטלחה תא לביק אוה

 ־ריבג לש ויריש תריש תא וידארב יתעמש דוע בובלב
 רפוסה ידי לע וכרענש שידייב םירודישה תרגסמב גיט

 .הנזיצאק רטלא ידוהיה
 קספ אל ,הנורחאה ותמישנ דע שממ ,ןברוחה ימיב םג
 "היצקא״ה ימיב גרוהל אצוה אוה .הריציה ןמ גיטריבג
 ,םינורחאה ויריש תא .(1942) קינאוובאלמ שוריגה לש

 ןיחלמה לש ותב ׳ןאמפוה ,דילוי ,שפנ ףוריח ךות הליצה
 ¬ומל הזה ןובזעה תא הרסמ איה המחלמה רחאל .ןאמפוה

 .אשרוב תיעדמה תידוהיה הצע



 רמאהלקרב (םלהליוו) באז ר״ד
 תאמ

 דניורפ (הידידי) בקעי

 ויתועדב .םיינוכיתה רפסה יתב תשר דסיימ טדטשדגארב וידומיל תונשב דוע .בוגראט תוביבסב 1899 תנשב דלונ
 .םואיקניל־רפוס לש הקומעה ותעפשה תרכינ ׳ןויצ יריעצ" ינויצה רעונה תורדתסהל ףרטצה היסנמיגב

 םדאה תבהאשכ ,לייגר־יתלב ףועמ לעב יאנותע היה תינלופה ןושלב הנואטבב םינושארה וירמאמ תא םסרפו
 ,הנוגש טע וטעו םחה ידוהיה ובל תא םימעפמ שפוחהו דומלל הניוול אצי היסנמיגהו תא ומייס רחאל ."הירומ"

 אלפ המ ׳ךרוצה תעשב ,רומוה תאלמ ףאו םימחר אלל םיליעפה ישארמ אוה םש .1912 תנשב ךמסוהו םיטפשמ
 ,תחאכ היצנגילטניא לעו םיארוק ינומה לע ועיפשה וירבדש ."לצרה רודואית" תדוגאב

 םעו הזמ תוימשיטנאה םע קבאמ תע איה תעה אלהו ־יה תונותעב ףתתשה הנושארה םלועה תמחלמ ימיב
 רמאהלקרב שידקה הלא ינשב המחלמלו ,הזמ תוללובתהה הלחה תיאנותעה ותוליעפ רקיע ךא הניווב ועיפוהש תידוה

 .ויתוחוכ בטימ תא !925 תנשב .1918 תנשב אקארקב ״קינניזד יבונ״ דוסי םע
 תוחילש םא יכ ,עוצקמ האר אל תיאנותעה ותדובעב תודהיל וז תיזכרמ תינויצ המב לש ישארה הכרועל הנמתנ
 םיבר םידוהי ודמע ויניעל ןכש ,ליצמ השעמ ןיעמ ,שדוק .םיטסיצילבופה יבוטמ דחאכ םסרפתנו תיברעמה■ היצילג

 .םליצהל וילעו העימטה םיב םמצע עיבטהל "הירומ" ךשמה היהש "םיפוצ" ןוחריה תא םג ךרוע אוה

 םחלנ ןכ תידוהיה תימואלה הוואגה לע םחלנש םשכו יניבונ" השרווב ינויצה ןותעב םירמאמב ףתתשה ןכו
 ,אכדמה קוחה לומ םדאה ,טרפכ םדאה לש ויתויוכז לע יניעב ידוהיה םעה תייעב לע םסרפ ףיקמ רוביח ."הנניזדוצ

 .עשר ןוטלש לומ םדאה .1%; ״8ז0<נץ $״18*3:םירחאה םימעה

 ־כה תיטסינאמוהה הניחבה ותדובעבו ושפנב וגזמתנ ךכ תובר םינש .הקומע תיטסינאמוה התיה ומלוע תפקשה
 .תימואלה הניחבה םע תילל ־מ.ד רפוסהו גוגאדיפה קוטשנניב סקמ ר״ד םע עעורתה

 .1934 תנשב רטפנ רמאהלקרב לאכימ ר״ד םעו רפיש קחצי ר״ד ןוירוטסיהה םע ,םסרופ

 ויביבסו "הפצמה" לעב
 תאמ

 ןדס בד

 ,םיניארקואלו םהל תחא הדלותו תורפסו ןושלו תינווי א

 ־תילותק םתדש ,םינלופ תירפכה ותייסולכוא בור ברעמהו ןויסנש ןיד רזל םחנמ ןועמש ׳ר לש ולעפמו וכרד
 ,םינלופה ראשלו םהל תחא הדלותו תורפסו ןושלו תימור הפמ ינפ לעמ הנטק הריקס ךרד הליחת השעיי םתכרעה

 ־יסולכוא ,ןאכו ןאכ ,םהב! םיבורמ ויה םירעה וליאו התומב הריקס ךרד ךכ רחאו ׳היצילג תפמ ,רתוי תללוכ
 תיתד־תימואל תביטח עירכמה םבורב:ויהש ףאש ,םידוהיה — ולודיג־ריע תפמ ׳רתוי תוטרופמ תופמ יתש יגפ לע
 םג ורכינ ,םירחאה■ היסולסואה־יקלח ינשמ רתוי הדיחא ןינעל .אקארק תליהק — ותלועפ ריע תפמו ,לשימשפ
 ךא ,היצילג תויה ינפל םשרשש ׳תאזה הקולחה ינמיסכ םהב■ ־תיפרגואיג הביטח לש הרדגה ,עדונכ ,איה ירה היצילג
 ,ורמשנ םהירוישו ׳הכותבו הב םג םמצע ומייק םהיתוחולש תקולח ירחא :שלושמ לרוג התע־דע הל דעונש ׳תירוטסיה

 רשאב! םירוזפה■ הלא ןיב ,םהיאצאצב ,התע־דע םירמשנ ףאו הכלממה לש רתכה־תוצראמ תחא התשענ האמק־ןילופ
 .ונצראב םיסונכה הלא ןיבו ,םש םה ,התשענ הנושארה םלועה־תמחלמ ירחא !תיגרובסבאהה

 ,רובידה־ךרדכ רורב ןחובה־ןמיס ונל המ ,םישרשל םא ־ןילופ לש הקילבופירה קלח ,הנוצרל התצקו החרכל התצק

 שידייה לש תתייגה ךרדכ אלש ׳םידוהיה־ינומה ןושל םלועה תמחלמ ירחא ׳התעו ,הנטקה ןילופ היוניכו ׳אנינת
 לש התייגה ךרד איה ןאס־רהנ לש וחרזממ התמיענו לש הקילבופירה ללכב ראשנ הברעמ — הגלפנ ,הינשה
 היה ינאה םצע וליפא ירהו — וברעממ התמיענו שידייה ־ירד ללכל חפסנ החרזמו ,תיממע היורקה ,האתילת־ןילופ
 היהש רוביד המוד וניאש — ך א י :ןאכו ך ע :ןאכ ,הנוש החרזמ ןיב הז גוליפ .הניארקוא לש תיתצעומה הקילבופ
 ברועמ היהש רובידכ ,ןיסייר חסונ לש ולגעמל ברוקמ םג היה דמועו םייק ןכש ,השדחו שודיח וניא הברעמו
 ונל המ ,תוחולשל םאו .לודג ןילופ חסונ לש ולגעמב ,היסולכואה תקולחב עובט אוה ורקיעבו ׳הביטחה׳ ךותב
 הלוגה תצופת ברקב םימרזה ךלהמכ רורב ןחבה־ןמיס ־תילותק םתדש ׳םיניטור תירפכה ותיסזלכוא בור חרזמהש
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 .דז ךלהמ־ינושל תטלוב המגודכ .םינורחא תורודב תאזה
 עדונכ תספתנ השארה התליסמ — הלכשהה לש הכרד איה
 ,היסורו זנכשא ןיב רבעמה־תנחתכ הב איה היצילגש ,ןפואב

 םא לבא .התרשאמ םנמא היגולונורכהש הליסמ איהו
 ¬רדב הלכשהה תעונתש ,ןתונ היה ןידה ירה ,היגולונורכל

 ¬זמב םרחאתו היצילג לש הברעמב היזכרמ םידקת וז הכ

 םיבורק אשירו אנרטו אקארק יכ םיעדוי לכהש ,החר
 הנהו .לופונראטו ידו־־םו ביקלו׳זו בובלמ הניולו גארפל
 ¬גה היזכרמ ,היצילגב הלכשהה תעונת ,הכופה .דתיה ־חדה

 התנבו ׳הברעמל הטשפתנ םהמו ,הליחת החרזמב םילוד
 טעיבכ םינושאר םיזכרמ ,דוע אלו .םינטקה היזכרמ הב

 וז ךרד .םינורחא םיזכרמ וחרזש העשב ועקש רבכש
 -עט ךבס אצמי היתוביס לע הקחתמהו הרקמ הניאש יאדו

 םעט םללכמ טומשי אלש ןיד ךא ,םיבורמו םינוש םימע
 ־ירבע ינשמ היצילג לש התקולח ישרשו התקולחב ךורכה
 הלאכ ןיב תונויזח המכו המכ ול וררבתי הכותמ .ןאסה
 התרורגו היצפיצנמיאה תעונת יהלשב םידמועו םיעוטנה
 תורבחה יתש ןיבש תקולחמה טלוב לשמכ) העימטה
 ¬רתל התטנ הנושארהש "םיחא תדוגא״ו "לארשי רמוש"

 איהו ,תינלופה תוברתל התטנ הנורחאהו תינמרגה תוב
 ,הלודיגו התחימצ םוקממ תרבתסמ התופירחש תקולחמ

 תורבתסמ ,דתיה אלו ,היצילג חרזמ תריב בובלב רמולב
 תצק ול וררבתיש םשכ ,(היצילג ברעמ תריב אקארקב
 ־חו ,תוימואלה תעונת ךותב םידמועו םיעוטנה תונויזח

 ־גורפ־יגוליפ ןהב ןיא םאש ,תואמגודו) תונויצה התצול
 התונויצ תדלותב תויוצמ ,הישגד־יגוליפ ןהב שי המר
 ונדימעהל ,רבלג .מ .נ לש ורפסב הקידב הידו בורל
 םיבשחנה םילדבהה ללכב יכ ,רמול ךירצ ןיאו (ךכ לע
 ינושהש ׳תוילאטנמ לש לדבה םג ןאסה ירבע ינש ןיבש

 .ונממ סנרפתה ףאו וסנריפ
 ןועמש ׳ר לש ולעפו וכרדש ךותמ .דלא לכ ונשגדה
 ¬חא ילוא ׳תיראסימא העפוהס וניניעב תקזחומ רזל םחנמ

 תויראסימאה יכ המודו .וברעמל ןאסה לש וחרזממ תנור
 ,"הפצמה" ונועובש לש ומויקו ונינבב היוטיב רקיע תאזה

 ,היצילג ברעמ לש ורובטב שפנ־תריסמב וילע חרטש

 האנבש תאזה המיבה לש הדוחיי לע דומעל ידב .אקארק
 ילעפמ יגוס ינשל התוושהל ןיד ,הברה םינש החפיטו
 הפ ידה .תאזה ריעב תידוהיהו תירבעה הקיטסיצילבופה

 סכופ בקעי לאומש לש ונועמש ,המיב התנבנ רבכ
 וב ונויסנו ,רזל םחנמ ןועמש ׳ר וב וירזוע שארו

 ומש וליפא ןועובש ותוא לבא ,ולש ולעפמב ושמיש
 אל ,ומדוק תא תשרל שקיבש ,ותנווכ לע דיעה ,"דיגמה"

 הצוחמ םבורש ויארוק לע םג אלא ,ונוויכו וביט לע דבלב
 לקנב םנמא ןתינש "הפצמה" ןכ ןיאש המ .הנידמה לובגל
 אלו ,"דיגמה" לש תרוסמה־וקל ךשמנ אוה םג ותוארל
 שמשל אב המרגורפה יפל לבא ,"ץילמה" לש תרוסמה־וקל
 לש האטבמ־ילככ ׳הנידמה לובגל םינפמ םירבעה להק תא
 ,ויאצויו שרדמה תיב ישבוח םירועגה־ינבו םינונמה תבבש

 המוחתכ ומוחת תא הליחתכלמ עבק אוה ,רומאל :היצילגב
 ־תה לע דומעל ידכ .הכותבש םירבעה להקו היצילג לש
 םירבעה אטבמה־ילכל הז אטבמ־ילכ תוושהל ןיד וז תורדג
 ,"דוי רעד״ו "חולישה" םרקיעו ,אקארקב וספדנש ׳םירחאה

 זכרמכ המצע תא תוארל ריעה תא לוכיבכ וליגרהש
 "הפצמה" תטלבנ םתמועל .רתוי תללוכ תונותע תעפוהל

 .התינכותו התנווכ םצעב העובטה תירלוקיטראפה התוהמב

 ב

 -רהנ אוה תקולחה־רהנש ,ל ש י מ ש פ תליהק ץנעלו

 המודמכ רתומ ,םייניב־תנחתב העבוקו ,התוא עצממ ,ןאס
 ותעיבטל דבלב אל ,התואנ לודיג תרגסמ איהש ,רמול
 ,רזל םחנמ ןועמש ׳ר ,הנב לש ותומדב המליגש סופיט לש

 המודק הליהק .ורקיב ץפח אוהש ,סופיט לש ודודיעל אלא
 דחא לש ורוביח לצא ךלי התדלות תעדל הצורהו) איה
 ¬תב רכינ המשורש םשכו ,(רוש השמ ׳ר ברה ,הינב

 הב הכשמנ םינורחא תורוד דע — תונדמלה לש המוח
 לש המוחתב רכינ המשור ךכ ,הראופמ םינבר תלשלש
 תא ססיב ,םיובלטייט השמ ׳ר ,הילודיג דחא — תודיסחה
 העדונ הלכשהה לש המוחתב וליאו ;רגה־ץראב הדמעמ

 היהשמ רתויש ,תעצוממ הריוא הפופאה ,םיניב תדימע הל
 הלכשהה־יזכרמב הללוחתנש ךרדכ ,המחלמ תרעסמ הב
 הינויסנ תריגאו המחלמ לש המוכיסמ הב היה ,החרזממ

 ותדימע ׳הכותמו הכותב לדגש ,ליכשמה סופיט .םשומישו
 התומדב דוחיב ,העימטה — תווצקה ןיב השימג הדימע
 — הזמ ,תיאנקה התומדב דוחיב ,תודיסחהו הזמ ,תישידאה

 הב ויה הדיכלו הפיקת ךרד הב היהשמ רתוי ותמחלמו
 רבתסמ המחלמה לש הז היפא .השיבכו הרידח ךרדמ
 -ינמאנ םתויהמ — היה לופכ םנייז ילכ הימחולש ךותמ

 ,(ב״ושימ) היתווצמב• הצקה־דע וליפאו םיקודא םהמ ׳תרוסמ
 םילזלזמ םניא םינפ לכ לעו היכרעב דובכ םיגהונ םהמ
 לש םהיתובלו םהיתבל ןנתסהל םהל ןתיב ׳היתורוצב
 םתויהמו ,הלכשהה־ךרדל םברקלו םהיכרבא דוחיבו םיארי
 םיחרוטו םתורפסו םימעה תונושלב םיאיקב ,תעד־ינמאנ

 ־יתבל ןנתסהל םהל ןתינ ,המכח ינימב שממ לש העידי לע
 ךרדל םריזחהלו ,םהיליוע דוחייבו ,םיללובמ־יאצחו םיללובמ
 ־תדימע ,רקיעהו .הנוויכו החריטה בור יפל לכהו ,המואה
 ןועמש ׳ר לש ולודיג תיבב קוזיח הל ןתינ וז םייניב

 ,ויבא לש ויפאו ותומד םצעב הלמתסנ וליאכו ׳רזל םחנמ
 דוסיה־ימרז תשולש בוריע וב תוארל ןתינש ,רזל בייל ׳ר

 יושע הרותב וחוכ יפל — םידוהיה בוחר תא ולחליחש
 וכרד יפל 1 םינדמלה־ישארמ ,בשחנ ףאו ,בשחיש היה
 ¬חה יקידצמ דחאכ ,בשחנ ףאו ,בשחיש היה יושע האריב

 ;(ורבק לע תורנ םיקילדמ ויה וריע־ימימת ׳םנמאו) םידיס

 ותליהת דיש הארו) םימשה תב הצילמל ותביח יפל

 יברוקממ ,בשחנ ףאו ,בשחיש היה יושע (ירויפיטנומל
 באהש הכרדהה תפסותב ,וז תגזוממ השורד !םיליכשמה
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 וכשמהב ;י״שרו ארקמ■ — דומיל דסמב) ונב הא ךירדה
 ,היח הלחנ ול התשענ (ולופלפ תטימשבו וטושפכ דומלת

 .ותיישעו וכרד וקני המוחתמש

 תוחותפ תונוש םיכרד םיתש יכ .ירק ויכרד ,ביתכ וכרד
 וכרד תחאה ךרדה .ןהיתשב ךלה ׳םנמא ,אוהו וינפל ויה
 שממ וירוענב םהב ליחתהש ארקמ ינויע — רקוח לש

 םסריפש הלס תבית לש תילקיסומה תועמשמה לע רמאמ.)
 ,ול ובחרתנ ,(בילטוג בייל שריה ׳ר לש "שמשה״ב
 םוסריפב ךשמה ול היהי דיתע עשוה רפסל ושוריפ םוסריפו
 וקימעהש שרדמ ינויע !ולוכ ך״נתה ילכ לע ושוריפ
 תודגא לע וירמאמ ןוגכ) ןוטינומ םהל אציו וכלהו
 ולישבה ,("חולישה" יפד לעמ םסריפש ,םיטבשה תרשע
 םסרפתהל ודמע) אבר שרדמב דוחיב ,םיפיקמה וירקחמ
 דיה בתכ דבאו םקלח רדסנ רבכו "ריבד" תאצוה ידי לע
 תומ,יבב ומסרפתנש םירמאמ םהילע ףסונו ,(םניאו רדסהו
 ,םרחבמ סוניכ תוחפל וא , םסוניכו אטח םרוזיפש ,תונוש

 — ומדוק תא טעמב אל ילוא חפיקש ,רחאה ךרדה .הוצמ

 "הפצמה" לש ופוסו ,"דיגמה" לש ,הליחת ;ךרועה ךרד

 ירחא םג הקספנ אלש ךרד ("הפצמה תמר" ויפסאמ תוברל)
 םשב ושודיח־ייוסינ םה ,םישאונה וייוסינ תודעכ ׳ותקספה
 ־וסאל החלשש) ולש היפרגויבוטבאה תא ארקש לכ .רחא
 יפד לעמ ,ותריטפ ירחא ,הספדנו ןורש םהרבא לש ותפ
 ,שיאה לש ואשמו וחרט ויה םיבורמ המ ,עדוי ("םינזאמ"

 ,רשפא .ותוונע התבר המ רתויבו ,ותוריסמ הלדג המי

 תביבס תלחנ ,תודוסיה תשולש לש גוזימה חוכ אלוליאו
 ,דיסח לש ותובהלתה ׳ןדמל לש ותמכח ,ותיבו ולודיג

 התיהש ותמחלמב דומעל לוכי היה אל ליכשמ לש ותולילצ
 רחיאש ימ לש ותדימע התבייחמש יפכ ,תיגארט המחלמ
 גילפה וצראב םירבעה רוביצ — רחיא אוה .תחאכ םידקהו
 ידומע לעמ םתליחתש םירפוסה יריעצו גילפה רשאל
 ,טיירטש םולש ,יריאמה רודגיבא ,ןונגע י״ש) "הפצמה"

 םלוא ,םכרועל הביח ,םנמא ,ורמש (םירחאו ןבפול קחצי
 אל ,ואירמהו הצונ ולעה ךא ;ותמיבל םינומא ורמש אל
 יכ ,ול ןמאהל ולכי אל ורכז םאו ,םנק תא ורכז

 ,םהה םימיב תיסופיט םירבע תמיב לש התציחמב ואבשמ

 ,ולכי אל ףא ,וצר אל ,תינרדומ ־תינוליח המיב רמולב
 הניחבה ןיד תיתורפסה הניחבה ןידכו .הינפלש לא בושל
 ¬עהש איה "הפצמה" תא הדימעהש הרדאה — תינויערה

 שרדמה תיב ישבוח הדוגא ינב "ויארוק תרובח תא הדימ
 לש התמשגהס התיה התנווכו התינכת יפ לעש ,"רחשה"
 ,תונויצ ,תד :הל םחלנ ״הפצמה״ ךרועש ,הישילשה

 הדוגאה יריעצ בורו םיבורמ םימי ואצי אל םלוא .תירבע
 רעונה תודוגא יראש לע התוניצר תדימב התלעש ,תאזה
 הילעה ימי ןמל ׳ונצראל הירבח יבוט תילעו) תינויצה
 ¬ארה םהל הרערעתנ ףא הטמשנ (חיכות ׳ךליאו הינשה

 ¬במ םג התיה המיבה ,רומאל .םהיתוחנה שולשבש הנוש

 תלוגנרת התואכ התומכ תינויער הניחבמ םג תיתורפס הניח
 תריגד השעמ רחאל ,תבצינו תרזוחו תבצינה ׳לשמבש

 ,םתרגד איהש ,םינוזורבב המגעב האורו לחנה תפש לע

 .השפנל התוא םישטונו םיליגה־תמרזב םיגילפמו םיחוש םהו

 האר אל "הפצמה" לעבש רשפא יא וז הלופכ תויגארט
 תויושע ויה אל ותשיחו ותייאר לבא ׳הב שח אלו התוא
 הב ותדימעו ותרמשמ תא וילע התפכש ,ותעדותמ תונשל
 הצוחמ הלישבה ושפנ תאשמ — םידקה םג אוה יכ .הילעו
 לש התייווהב איה התומשגתה תישארו ,ומוקמלו ונמזל
 יבתוכ לש םדיקפתמו ,ונצראב תימואל־תיתדה הריפסה
 תיב ןמל) הילעפמבו הב םיעקושמ המ דע ןוחבל התעונת
 ,םללכבו קוק ברה דסומ דע "יחרזמה" לש םירומל שרדמה

 .וייוואמו "הפצמה" לעב לש ויניערגמ םג ("הפוצה" ,ןבומכ

 ג
 ¬שע תמיב ,אקארק תליהק ןינעל ,ןורחא ןורחאו

 ויה םייושע הריוא ללחו התנוכתמ ירה — ,ולעפו ותיי
 ,תחאב הנותמו הצרמנ ,המחלמל תיזחו דסמכ דחוימב

 ־ה גשומ ,בגא) הרואנ תונרמש הרקיעש ךרדל
 הליהק .(אוה םג הקידב ךירצ ומושירו יאקארקה ודוחייב
 תומדכ ,הפקיה תבכיש תא טומשל םא ,וז הבושחו תסחוימ
 שוג היה יושע הלגעמ־אולמ ירה ,הללובמ היצנגילטניא
 ־ועמו השרשומ ,תיממע תידוהי הידוה לש םידברי־הנוש
 ־ריפש שודגה תודיםחה־דבור המוד וניא ,יאדו .רתויב. תפנ
 םייקו םהמ סנרפתהו תולשושה ירתנצ לש םחוכ תא סנ
 הלכשהה דבורכ ,גזמו הגהנהו ידוה דוחיי לש הרוצב המוח
 וניצמש יפכ ,יוטיבו שוביג ידכ וב היה אלש ,שולקה
 עקרקכ היה אקווד ךכ םושמ םלוא ,םירחא הלכשה־יזכרמב
 המכ תונדמלה דבורש רתויבו ,התורפהל ןתינש הלותב
 וגזמנ ,(רציבמד ן״חר םהל שארו) םיקהבומה ויגיצנמ
 רתומ םא ,אוה קפס ךכלה .תעדה־דוסיו הרותה־דוסי םהב
 .הרקמ־ךרדכ "הפצמה" לש המויקו הדוסיי םוקמ תוארל

 ותחירפ ימיב דוחיבו ,ותנעשמש ,דבלב ךכ םושמ אלו
 אלו :היביבסו המצע ריעה ישנא ויארוק ויה ,םינושארה
 ,םינורחאה ורופרפ ימיב דוחיב ,ותונשקעש ,דבלב ךכ םושמ

 םושמ אלא ,םייוצרהו םייוצמה םהיכרצו םכרצב העייתסנ
 תושעל םירחאה ונמיז ינבל םג םהל ודמעש םימעט המב
 תוריהנ תואמגוד יתש ירהו .םתלועפ־רובט תאזה ריעה תא
 תושעל חרטו זנכשאמ הנה אבש ,סוכרמ ןרהא ׳ר — ךכל
 ¬שמ תונויצהש תודיסח לש הרואמל הבדהב־םישדח םילכב

 הירגנוהמ הנה אבש ,רלצגיג םהרבא ׳ר ירהו ׳התמ,יל
 תודיסח לש התוינידמל טעמב־םישדח םילכב תושעל חרטו
 הקיטסיצילבופב ויתונויסנ ןושארה יכ .התרתוס תונויצהש
 וליאו יארעכ םהב הירבעהו ,ויה םיידארופסו םיקסופמ
 ויתונויסנ ןורחאה יכו ;עבק (תועבורמ תויתואב) היזנבשאה

 וברא אל "תדה יקיזחמ" תכירעב דוחיב ׳הקיטסיצילבופב
 ןועמש ׳ר וליאוי .ורואיסל רזחו ודימ אצוה תע־בתכ ותואו
 אל רתיו אלו םינש ח״י ונועובש תא םייקש ,רזל םחנמ
 דיעהל ידכ וב שי ,םעטה תניחבמ אלו ןושלה תניחבמ
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 .הב תאשל וחוכ לע דוחיב אלא ,ותוביקע לע דבלב אל
 הזכרמש הסבישל דעוימה ,אטבמ ילכ םייקל ךרצוה ירהש
 םיביריה תודוסיהשכ ,םיכלוהו םיפלחתמ ויתוצק ךא םייק
 דבלב אל איה הנווכהו — םיפיסומו םירבגתמ םירבעמ
 ,הל ופחסנ ףא ושבכנ םירוענה ינבש תירבעה הנרדומל
 הכלמה תא השבכש תיזעולה תואיצמל דוהיב איה הנווכה

 ,היצילגב הכלהו הטשפתהש ׳תונויצה יכ ,חכשנ לא .תיבב
 ,העימטה ינפב םירת תויהל ,הדיקפתו התדועתב ,הרמאשו
 ,העימטה לש השימשת־ילכבש זעה ינפב םירת ,דתיה אל
 ־לדוג םמולחב וליפא ואר אל היצילג־יללובתמ .זעלה אוה
 ,םידוהי ליבשב םידוהי השעמ ,זעל תונותע לש תוטשפתה
 תדלותב יקבה .התרובגתו תונויצה ימיב םייקתנש יפכ
 לע ררועתהל אלש לוכי וניא היצילגב םידוהיה תונותע
 ־ישפ" םינועובש ,התישאר — התירחא התישארכ יכ ,ךכ
 בובלבש "הליווכ" םינומוי התירחאו "דוחסוו״ו "ץש׳ולש
 וז תירחאו וז תישאר ןיבו ,אקארקבש "קינני׳זד יבונ״ו
 ,תידוהיב םינומויה לש םמושיר■ חוכ דבלב אל טעמתנ

 ןיב רתוי םיכורא ויה וימיש ,יאבובלה "טאלבגאט" ןיב
 ¬מש לש ןכו ,רתוי םירצק ויה וימיש יאקארקה "גאט"
 םימילו "ריעטייברא רעשידיי רעד" םדוק ׳תוגלפמה ינוע
 ¬יר עלבנש רמול ךירצ ןיאו ׳המודכו "דנאל ןוא קלאפ"

 ־שיא לש ותעיגי םרקיעש תירבעב יעראה־ינכוד לש םמוש
 וינותנשב לחה ,רדאב םושרג ׳בובלב בשיש אקארק

 ןכ ויוליגכש "תעה" ונועובשב הלכו ךומרחה״ו "תרשה"
 ינומה ושענ וז תירחאו תישאר ןיב :רבד לש וללכ .ומוליע
 רעשל לק .זעל יארוק ,המשלו תונויצה לש המשמ ,םיארוקה
 םאטבמ־ילכ תא םייקל תואטיסרבינואה ידימלת תא עינה המ
 ועדי םא קפס לבא ,תירבע הב הליפטו תינלופ הרקיע "הירומ"
 םירבע תמיב לש המויק .זנטעש הפוס םייאלכ תדימ םג יכ
 ללכמ היה אלש יאדו ,םינש ח״י ךשמבו ,הז דרומ־וקב
 םינפמ ,דל המחלמ המיבה םא רתויבו ,תולקה תוכאלמה

 .רוחאמו
 ,ותימאל ןמאנ ותויהמ■ רזל םחנמ ןועמש ׳ר יכ הארנו
 לכ ׳ותרמשמ איה ,ומוקממ זוזל לוכי אלו הצר אל
 ותמיגע הברדאו ׳המחמ האר אל יכ ףא ,וב וחוכ דוע
 םג התדו תודידבה־די .ובר ןכ ובר ותודידב תשגרהו
 ¬כו) םהימרזל םישדחה תוחורה יפלכ ותונדשח תדימב
 רמול תבייחמ תמאה לבא ,(ץיוורוה י״ש טפשמ הצק יוטיב
 דוסיכ אל ךא קזחמה דוסיכ ,דתיה תודידבה תשגרה יכ
 ויה ותדימע םצע לש הישרש ןכש ,ותדימע לש דילומה
 הדימע איה ,תרוסמ ׳הנומא ׳הדלות לש תופיצרה תעדותב
 טלמה המכחהו הינבאו הדסמ ,האריהו הרותהש ,המוחה ךותב
 התעו הפ המוחה לש הנינב לע םיעגיה לכו .םתוניבש

 וגהי — תעדו הרותה דמצ לש וחוכמו וחוכב ונצראב
 ונתודלות ינמאנ לכש םשכ ,תיגארטה■ הסמה לעבל הביח
 .םחולל ,רפוסל ,רקוחל דובכ וגהי הנושלבו הצראב התייחתו

 ל״ז גיצניג לכימ ׳ר
 (1941 תנשב■ שטידזמב רטפנ — 1878 תנשב אקארקב דלונ)

 תאמ

 ־ולהמ לאקזחי

 דחא .תודיסחו תודהי לש םיזכרמה דחא ,דתיה אקארק
 .ל״ז גיצניג לכימ לאיחי ׳ר היה הבש םיקהבומה ח״תמ

 ידוהיל תפומ שמש ,תולענ תודימ לעבו חורה־ליצא היה■
 ,םיאיבנה רסומו הרותה חור יפל תומלשה תילכתב םלש
 םישודק ויה וייח לכ .יאנת אלל לארשי־בהוא ,םדא־בהוא
 הנחמב — וקספנ הלא םייח .תושעלו• רומשל ׳דמללו דומלל

 .שטירזמב םיצאנה
 תיב־בא ,ובס תיבב הרות לש הריואב יח היה ותוריעצמ
 רצילראג ל׳מייח ׳ר הנוכמה ,דלוג םייח ׳ר אקארק לש ןיד
 .להאוו לואש ׳ר עזגמ דלוהניר תיבמ הגייפ תרמ ותבסו
 הריקח ירפסבו דומלתב הבחר העידי ול שחר לכימ ׳ר
 הליל אלו םוי אלש העשב תושמשה ןיבו .קודקדבו ך״נתב
 אלו ץיצה ."בישתש המ עד" םשל עדמ־ירססב םג ץיצמ היה
 לעמ .תודיסחב גהנתמו םימש־ארי ידוהי היה אוה יעגפנ
 רואינש ׳ר לש השודקה ונקויד תומד היולת ,דתיה ותטמל
 ¬וכז ,הנשה שאר לילבו ,ל״צז "אינתה" לעב ידאלמ ןמלז

 קידצה ברה ןב בוחשטמ ר״ומדאל תכלל גהונ היה ׳ינר
 ותכרב לבקלו וכרבל ל״צז "םייח ירבד",ד לעב זנצמ
 רקבמ היה םילגרה שלשב ."הבוט המיתחו הביתכ" תכרב
 םדא בייח" בותכה םייקל ל״צז ןאיובמ וינהשמ ׳ר לצא
 תוכמסכ והואר אקארקב ."לגרב ובר יגפ תא לבקל
 ויתודמו ויתועידי לע םיגוחה לכב והוצירעהו ,תינרות
 לדגתנ אלו ,וימי לכ וינע היה לכימ ׳ר לבא ׳תולענה

 .ךכ ליבשב ומצע יניעב
 רלטיה יסגלק תשילפמ תועובש רפסמ אלא ורבע אל
 הליפתה יתב .םתוללותשה הליחתה ידוהיה בוחרבו ריעל
 יתלבק םימיה םתואמו הקתתשנ תירובצ הלועפ לכו ורגסנ
 חילצהש אקארק יליכשממ דחא י״ע םולש־תשידפ ונממ
 ויה תויסנכה יתב לכשכ םימיה םתואב .לארשיל תולעל
 לכימ ׳ר לש ותיבב ויה בוחרל תאצל דחפ היהו םירוגס
 הריוא,ד .תבש לילב םיללפתמ 63 אלטיד בוחרב גיצניג

 — םנוקתכ םימיבכ תבש תשודק לש התיה םש הררשש
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 שאר היה לכימ ׳ר .םיללפתמה והתשנ הליפתה רמגב
 וילע הכוסנ .רתיהש תוליצאהו וינפ תרדה .םירבדמה
 שפנה תוהוב תא וריבגה הלא םיעגר .םלוכ תא ועיגרה
 חקלנ הלא עובש תומימ דחאב רשא דע .עובשה תומי לכל
 .הנחמל שטירזמל חלשנו םיצאנה י״ע ל״ז גיצניג לכימ ׳ר

 ¬ישה .•םייתנש ךשמב תותבשב ונחלוש לע לוכאל יתיכז

 תחא ׳תודימו ךוניחל תושדקומ ויה תבש תולילב תוח
 ינימ לכב וידלי תא ךניח ןהילעש תוירקיעה תודימה
 ןודל הצור ךנה םאו ,תוכז ףכל םדא לכ ןד .דוה :היה םיכרד
 תא טקונ ךנה םא !ךמצע יבגל ליחתת הבוח ףכל אוהשימ
 הלעמו ׳ךמצע תא קזחמ ךנה ,ןורקע רותב הזה ללכה,
 — םדאל הביא שחור ךניא הז י״ע .הגרדמל ךמצע תא

 הלענה .דדמה — לארשי־תבהאל אב! ךנה ךכמ האצותכו
 :דחא ר״ומדא םשב ונל רפסמ היה וז תונמדזהב .רתויב

 לע םירמוא יתעמש הנה ,רודה קידצל אב דחא לודג בר
 יל תתל שקבא ןכל ,תולענ תולוגסו תולוגס ןתונש ודובכ
 ןיא םימש תאריל :קידצה ול בישה .םימש תאריל הלוגס
 שי ,רתוי הלודג הדימ איהש םימש תבהאל ךא ,הלוגס יל

 .לארשי־תבהא :איהו הלוגס
 ־לילב גוהנכ ,ןחלושל םישיגמ ויהשכ ,הדועסה תעשב
 תונבה תחאש הרוק היה ,םימעטמ לכו םיגדו רשב ,תבש
 תא — רמוא לכימ ׳ר היה — התנמ תא רומגל הברס
 ,בחרה■ םלועב םישנא םינוילמ המכ יבשיח — הזב תאטוח

 םירשואמ ויהו ,תעכ םיבער ןילופב וליפאו ןיסבו ודוהב
 .ךונחב וכרד היה ךכ ?המ תאו ,תאזכ הנמב

 אוה ,ותלוזל הרזעלו הקדצ ירבדל שיגר דואמ היה אוה
 ותונחמ .ותלוכימ הלעמל הקדצל רזפמ היה ׳ותיב לכו
 ל׳שירב ׳ר .םיכרצנ תוחפשמל ןוזמ תונמ םיחלוש ויה
 ישימח םוי לכב ותונחל אובל ליגר היה עודיה הבושת לעב
 דיגהל ילבמ חקלש המכ חקל — תוריפ לסל שגנ —
 ׳רל עדונשכ .םינש רבדה ךשמנ הככ .קלתסהו — הלמ
 — תרכנ תיפסכ הרזעל הקוקז תוחפשמה; תחאש לכימ

 ירישע לצא ףסכ ףוסאל תכלל .אנמחרד אחולש השעג■ היה
 .ריעה

 לאקזחי ׳ר רישעה ודידי היה ולצא ארמג ידמולמ דחא
 עבוק היהו ,הקדצ רבד לכל דימת החותפ התיה ודיש ,לטנ
 חילצה אוה .ותונחל ותאצ ינפל םוי ידמ הרותל םיתע

 .ביבא־לתב רטפנו הצרא תולעל

 ר ח סמ ב ו כ ר ד
 ־ורג בוחרב תוילאינולוק תורוחסל תונח .דתיה לכימ ׳דל
 אל הברה ויה ויגוקו ,הרוהט תידוהי אל הביבס ,הקסד
 .םייחבו הרותב וכרד ומכ היה רחסמב וכרד .םידוהי

 תסנכה־תיבב קר אל ,רמוא היה ,תובייחמ תובוט תודימ
 יהיו" :רמאל ליגר היה .קסעב רקיעבו אקוד אלא ,תיבבו
 קדצ ןיהו קדצ ינזאמ" ףויז לש ץמש אלל "רוהט ךקסע
 הליפתב ולצא היה תולקשמהו םינזאמה תקידב ."םכל היהי
 ןמדזנ .חבושמה ןימהמ הרוחס רוכמל דיפקה ,רקוב לכב

 דיגהל שארמ ויה םיבייח ,חבושמ יתלב גוס הריכמל
 םינוקה .תוירבה תעד בנוג תויהל אל ידכ וביט לע הנוקל
 ןיעמ היה הזב םגו .בר ןומא ול םישכור ויה םייוגה

 .םייוגה יניעל םשה שודיק

 לארשי־ץרא
 .לארשי־ץראב שחרתמה רבד לכל רע היה לכימ 'ר

 ¬שיל תולעל וינתחו ויתונב יתש תא דדוע ךכמ האצותכ

 ¬כמה דחאב .לארשי־ץראב בשיתהל הקושת ול התיה .לאר

 הזב םכתא ךרבמ יננה" :ונל בתכ הנשה־שארל םיבת
 וניתובא ץראב דחי בשנו ׳ה ןתי הבוט המיתחו הביתכב
 םינב םכמ הארנו החמשו תחנ ךותמ םיטקשו םיולש
 ׳יחי םכדמהמ .דגויו םימש תאריו הרותה ךרדב םיכלוה

 בוט לכשו ןח אצמיו שפנבו ליגב לודגו ךולה ךלי ט״יאל
 טקיפיטרס רדסל ונחלצה הנשב הב ."םדאו ׳ה יניעב׳
 םיישקב טדנמה ןוטלש ןמזב ךורכ היהש רבד — ורובע

 .ותילעל וניכז אל ונרעצל .םיבורמ

 ימוי ףד
 ¬מב הזונג .דתיה הבוט תילגרמש" :רמאנ ימוי ףד לע

 ־םעל ל״צז ןילבולמ אריפש ריאמ ברה י״ע הרסמנו םימור
 םויב הרותב■ םיקסוע ויה םינושארה תורודה ."לארשי
 ¬חא תורודב .יערא םתכאלמו עבק םתרות םישוע ,הלילבו

 ףדה לש ןויערהו קסעב םיברמו הרותב■ םיטעממ םינור
 לכ ודמלי תוצופתה לכב לארשי םע לכש היה ימויה
 גיצניג לכימ ׳ר .ילבב דומלתב תחא תכסמב דחא ףד םוי
 ינב" נ״כהיבב םייקתה רועשה .הז ןויער טהלב םישגה ל״ז
 .דואמ הבר התיה תופתתשהה .ד״פרת תנשמ "הנמוא

 עודי היה לכימ ׳ר■ ,רועישה תא ודמל שיא תואמ המכ
 — ריעה■ יווצק לכמ ורהנ םידימלתהו ,קהבומ ריבסמ רותב

 .ורועש תא עומשל ואב םיעודי םימכח ידימלת וליפא
 ¬בה וקב היה אלשכ וליפא ,רועש ריסחהש רכוז ינניא

 .תואיר

 דומלל הברה ותוריסמל ינייפוא דחא הרקמ ינרוכז
 םינתוחמהמ שקיב ,ותב לש ןיסוריאל עבקנש ברעב .הרות
 ךרטצי אלש ברעב 10 העשב הביסמה רודסל המכסה
 וידימלת .הזה ברעל ימויה־ףדה לש רועשה תא לטבל

 .םברל םידיסח לש הצרעה ךרדכ והוצירעה

 וימי תירחא
 םישדחב גיצניג לכימ ׳ר שרוג לייעל רכזוה רבכש יפכ
 ירחא .שטירזמ ריעל אקארקל םיצאנה תשילפל םינושארה
 לואש ׳ר תב לחר תרמ ותיער התשרוה תובר תויולדתשה
 םילוצינה דחא .היתונב יתש םע דחי וילא ףרטצהל ןרטש■
 .םריעב טייחב וכרד תא יל רסמ לארשיל עיגהש שטירזמימ

 תורמל ,םוריח תעשב ריכהל רשפא שיאה לש ותולדג
 םיתע לכימ ׳ר עבק ריואב תפחרמ .דתיה םייח תנכסש

 .רובצב הרותל
 םידימלת תורשע תורשעו ימויה ףדה דומל תא גיהנה
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 .רוסא תקזחב היה הז יכ םא ורועש תא עומשל ואב
 ׳ר •שטירזמ וטיגב סופיט תפגמ הצרפ םימיה םתואב
 ־ןב ומצע תא שיגרה אוה — םידי קוביחב בשי אל לכימ
 הלשב ותיער .םילוחל הרזעה ןוגרא שארב דמעו ריע

 תיבל־תיבמ וכלה ותיער םע דחיו — םילוחל לכוא
 — בכשמל לפנ ריהב םויבש דע .םילוחל הרזע השגוהו
 ותמשנ — ותלחממ םק אלו סופיט תלחמב קבדתנ

 ."דחא״ב םימורמל האצי

 ל״ז םולבדלפ ןועמש ר״ד
 תאמ

 רדאבטסול רזעילא ד״ד

 ¬נמב םילוגדה םישיאה דחא היה םולבדלפ ןועמש ר״ד
 ועוצקמב .תונורחאה םינשה תורשעב אקארק תודהי תוגיה
 ותדובע תישאר םע דימ הליהתל ומש אצי ןיד־־ןרועכ
 ותלכשה חוכב תיאקארקה תוטילקרפה שארב םוקמ שפתו
 ,ותונינשו ותמכח ׳תינטפשמה■ ותואיקבו הקומעה תיללכה

 ומכ ,גוס לכמ׳ םישנא םע עגמה ןורשכבו תוירחאה שוחב
 .תיעוצקמה הקיתאה רהוט לע תינדפק הרימשב ןכ

 ,תינויצה העונתל םולבדלפ ףרטצה ט״יה האמה יהלשב
 הלפאב יורש ידוהיה בוחרהו םימי־לוע טנדוטס זא אוהו
 ¬תההו דהמ הירמש לע תאפוקה תיתדה תודהיה .םלאבו
 תיבב לדג םולבדלפ .ךדיאמ — הפ לכב תלכואה תוללוב
 רבעב ומע לבסל היה שיגרו תחאכ יתרוסמו ליכשמ ידוהי
 תא שפת לצרה וליטהש ןויערהש ןכ םא אלפ המ ׳הווהבו
 .בוכורוב לש ינויצה םזילאיצוסה תונויער םע דחי ובל
 שטונ אוה ןויצ־ילעופ תעונתל הרצק תוכיתשה רחאל םלוא
 דחא תויהל דפוהו ימואלה ןויערל וז תיטסילאיצוס תפסות
 ורבח תעפשהב .אקארקב תיללכה תונויצה לש הישארמ
 תדוגאל ףרטצמ אוה ,גיטפאהראוו לאומש ,ונממ לודגה
 הב הדובעל רסמתמו "רחשה=טיוושדשפ" םיטנדוטסה
 ¬אה אישנ רחבנ אוה ןמז רובעכ .ונורשכו ובל טהל לכב
 תיברעמה היצילג לש תינויצה הלהנהל םנכנ המעטמו הדוג
 שוחו בוטה וגזמ ףאו וצרמ .יזכרמ םוקמ דימ םש שפותו
 לש רתויב םישקה םימיב ףא וחכוה אל ולש רומוהה
 תונויצל לצרה ביצהש תיפוסה הרטמה .תינויצה העונתה
 אוה .חוכו הנומא ול הפיסוהו ויניע דגנל דימת הפחיר
 חסונב ינויצה ןויערה לש ורהטל תורשפ־רסח םחול היה

 .ינאילצרהה
 םיבר םירבד ורמאנ םינושה םייחה יחטשב ותוליעפ לע
 לע קד תאזב דומעא ינא .אקארקל שדקומה הז רפסב
 אוה .תוינויצ תודיעובו םע־תופיסאב ביהלמ םאונכ וחוכ
 הבלשמ היהש תעדה■ עפשב םא םיעמושה תא קתרמ היה
 םעל הבהאב■ םא ׳תונרבדה תונמאב םא וימואנב דימת
 לכלש אלפ המ .ודיתעב הנומאבו ושפנ קמועמ העקבש
 הז ללכ .םינומה ורחנ היפתתשמ ןיב היה אוהש הפיסא
 .ןכותב קזחו הרוצב ןותמ היה :םואנ לכב וידיב טקנ

 .תויבמופה ויתועפוהמ תואמגוד יתש קר איבאו

 רבע הנושארה םלועה תמחלמ דחאל תונושארה םינשב
 לש ותושארב הלשממהו ןילופ תא תוימשיטנא לש לג
 ימיבו תינומהה התסהל וענכנ סוטיו ונגסו יקסרוקיס
 ¬והיה םילייחל רגסה לע הדקפ ,םיקיבשלובה םע המחלמה
 הגלפמה הנגרא וז המחלמ םות םע .הנולבאי הנחמב םיד
 ¬באה גיהנמ תופתתשהב תינומה הפיסא תינלופה תיממעה•
 תורדתסהה .ריעה ירברפמ דחאב ,סוטיו יטנצניו םיר
 םשריש םולבדלפ ־ץ׳ד תא וז הפיסאל הרגיש תינויצה
 ,םירכאו תבכר ילעופמ בכרומ היה רוביצה .חוכיוב םאונכ
 םולבדלפ ר״ד .םיימשיטנא חור יכלהב םיעודי הלאו הלא
 ול ונתי אלש וא ,שושחל םוקמ היה יכ ףא ,עתרנ אל
 םלואהמ והוקרזיו והוקיספיש וא רובדה תושר תא ללכב
 ,ץרענה גיהנמה דגנ יהשלכ תרוקיב עימשהל זעי קר םא

 הרוצבו רתויב טקש ןוטב •הזמ ךפהה שחרתה םלוא .סוטיו
 לש ויגשיהו ויתונורשכל חבש ירבדב חתפ שמימ הרודה
 ¬דב שבכש רחאלו .ינלופה םעהו הנידמה תבוטל סוטיו
 חוכב תידוסי הפקתהל רבע םיעמושה תובל תא הלא םירב
 ןילופ תלשממ לש הסחי לע ,יטפשמ חותינ חוכבו תודבוע
 ¬צה תדמ לע הדיעמ ערפוה אלש הדבועה םצע .םידוהיל

 תא קידצהל סוטיו הסינ הבושתה ירבדב .םאונכ ותחל
 .םידוהיל אלמ תויוכז ןויוש חיטבהו הלשממה ישעמ

 תיב לש הלודגה רצחב תינומה םע־תפיסא :הינש אמגודו
 תמחלמ ינפל תונורחאה םינשב הקסבוקארק ׳חרב רמיז
 ¬סהה ,םלבג אקארקב רקיב 1937 תנשב .הינשה םלועה
 לוטנל ילבמ וז האחמ תפיסאל הארק תינויצה תורדת
 םולבדלפ ד״ד חתפ ,ולצא לגרומל דוגינב .הרטשמהמ תושר
 לעו ןילופ תלשממ לע הפירח הפקתהב דימ ומואנ תא
 ריעל הז לארשי ררוצ תנמזה לע אקארק ריעה תייריע
 תירפגו שא ךפשש רמאל ךירצ ןיא .םידוהי 55,000 תב
 תוערפה עסמב זא חתפש ירלטיהה ןוטלשה■ ישאר לע
 לע ףירח יוטיב םושמ! עתרנ אל םאונה .המצע הינמרגב
 םימואנה דחא יאדו הז היה .ריעב ׳חרואה, לש ושאר
 ינזאב ,וייח ימי לכב׳ עימשהש רתויב םיבאוכהו םידקויה

 .םישערנה םינומהה
 קספ לודגה ובל .םעה ןגמו היה לודג יממע ןובידט ןכא
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 קהנריב ילתפנ
 תאמ

 ברנייוו .ב

 "ןויצ ילעופ" תגלפמב םיליעפה דחא קהגריב ילתפנ

 .ותוריסמב ,ותועינצב ׳תפומל ירוביצ ןקסע היה ,אקארקב

 תא םייס אל .בודאווזור תוביבסמ תיתד החפשמל ןב
 ¬דה עוצקמ תא דמלו אקארקל עיגה ,"הבישי״ב וידומיל

 .רשטיוד לואש לש היה דבע וב ןושארה סופדה תיב .סופ

 ¬אנו ותודהי ...ללגב םימי ךיראה אל הז סופדב אקוד ךא

 ןעט סופדה לעבו תבשב דובעל הצר אל .תרוסמל ותונמ
 ןיאש רחאמ התוחפ תרוכשמ לבקל בייח ידוהי לעופש

 .תבשב דבוע אוה
 הליחתה ׳הנושארה םלועה תמחלמ ינפל ,הלא םימיב
 תודגאתהה תעונת הל ליבקמבו תינויצה העונתה חתפתהל

 .םידוהיה םילעופה לש תיעוצקמה

 דחי תאז תושעל יוצרהו יוארה ןמש היה המדנ הליחת
 הרהמב םלוא .ס.פ.פ תינלופה תיטסילאיצוסה העונתה םע
 תיטסילאיצוסה םילעופה תגלפמ תדמע .תובמאה ואב

 םידוהיה לע :הרורב .דתיה תידוהיה הלאשב תינלופה
 ¬ויה לכל .ם.פ.פל הל ושמיש םידוהיה םילעופה .ללובתהל

 םילעופה לש יללכה ידמעמה קבאמב רזע־תוגולפכ רת
 .םינלופה

 יצאנגיא ,ןילופ ילעופ לכ לע ץרענה .ס.פ.פ לש הגיהנמ
 רמאמב רתויב תיסרא המינב וז העד עיבה ףא יקסנישאד
 "דושפאנ" הגלפמה ןותע יפד לעמ הז אשונל שדקומ

 המל) ?ססס מ3!מ ^6 01\*ז3<:1£11ז13ת16זץ :יוטיבה ,(״המידק״)
 דחא קר היה ?(הלאה םייקאבטילה םינוניגה לב ונל

 .םידמחנה םייוטיבה

 התואמ והשמ שממ ורועב טולקל םג ןמדזנ קהנריבל
 דבע אוה .הז ינלופ םילעופ גיהנמ לש תימשיטנא חור
 ספדוה הב ,"הבודויל הינראקורד" ינלופה םופדה תיבב
 תיבל ומצע יקסנישאד אב םימיה דחאב .ם.פ.פ לש הנותע
 :לאש היולג תויניצבו ידוהיה סופדה רדסב לקתנ סופדה
 יוטיב והז ? (לקעי ךמולש המ) ]31:51? 01352 )301:16111

 .תינלופה הלוצאה לש געלה ןושלמ ןירשימב חוקלה

 ¬יבס התואבו הפוקת התואב םידוהיהמ םיברכ ,קהנריב

 לבא .תמחול העונת .רתיהש .ם.פ.פל הדהאב וסחיתה ,הב
 תאז העונת לש קהבומה ילילשה סחיהו הלא םייוליג
 תיטסילאיצוסה תונויצה תעונתל דוחיבז תינויצה העונתל
 רקיעבו ךויצ ילעופ" תעונתב תוליעפל קהנריב תא ואיבה

 .יקסגאלפאק לש ףגאב:
 ךא ,קהנריב הכז יקסנישאד יצאנגיא םע תפסונ השיגפל
 היה אוה םעפה .םופדה תיבבכ המוד דמעמב דוע אל
 םילעופה גיהנמ לצא עיפוהש ןויצ־ילעופ לש תחלשמ רבת
 טנמלרפל תוריחבל העפוה רבחב 1919 תנשב ינלופה
 ןפואב עיפוהל םא היעבה הנודנ ןויצ־ילעופב .ינלופה

 םע ללכב רבדל ברס יקסנישאד הנהו .אל וא יאמצע
 .בתכב ריכזתב םהירבד תא ולעיש הל רמא קרו תחלשמה

 וללשב ,הפיסאב ףירח םואנב עיפוה ןכמ רחאל דימו
 וללובתה םינמרגה" .תוימואל תויוכז םידוהיהמ ןיטולחל
 הנש 600 ונכותב םיבשויה ,הלאה םידוהיה תאו ,ונברקב
 ־ילעופ תגלפמ העיפוה תאז הייחדמ האצותכ ."ונלכיע אל
 .רפיש ר״ד ןוירוטסיהה השארבו תיאמצע המישרב ןויצ

 ןילופ תישארב םידוהיב תוערפ לש םורח תעשב םג
 הביזכה ,הנושארה םלועה תמחלמ רחאלש תיאמצעה

 .ס .פ .פ

 ונממ תשקבמו יקסנישאדל בוש תאצוי תדחוימ תחלשמ׳
 לע — תוערפה דגנ .ס.פ.פ לש הרורבו הפיקת הדמע

 תיטסילאיצוסה םילעופה תגלפמ :ומצע יקסנישאד הנוע ךכ
 .(ייצילאפ־ץוש) תידוהי־ןגמ־תרטשמ הנניא תינלופה

 םילעופה תעונתל קהנריב לש ותדהא ידירש וגגופתנ
 הדובעל תובדנתהבו שפנו בלב רסמתמ אוה .תינלופה

 .ןויצ־ילעופ תגלפמבו
 אקארקב המייקתהש תיעיברה תימלועה הדיעוב דוע
 .הניכמה הדעווה שאר־בשוי שמשמ אוה 1913 תנשב

 יווצק לכמ םיעיגמה םיריצל תיזכרמ תבותכ איה ותיב
 ,ןולמ יתבל ונפויש ינפל ,ריעל תולילב םיעיגמה .לבת
 תונפל ותיבל עיגמ םירחאה ןיב .ותיב תלד לע םיקפדתמ
 רב העונתה לש גולואידיאהו ץרענה גיהנמה• םג רקוב

 .בוכורוב

 אוה המחלמה רחאל .קהנריב םייוג םלועה תמחלמב
 .הגלפמה תדובעל טהלה לכב בוש ומצע ליטמ

 ־יבונ" ינלופ־ידוהיה ןותעה אקארקב עיפוהל לחה רשאכ
 ,ריעב םופד־תיב םושב וסיפדהל היה רשפא יא ׳"קינני׳זד

 לע ןילופ תלשממל הפירח היציזופואב היה ןותעהש ןויכמ
 ־רומב והוסיפדה הליחת .םידוהיב םיערופהמ ןיע המילעה
 ראודה לע הרסא הלשממה .היבשטב ,הברטסוא הקסב
 ימצע סופד־תיב םיקהל טלחוה .ןותעה תא ריבעהל
 לבקל היה לוכי ןוישרו ,ןוישר שורד היה ךכל .אקארקב
 ןוישרהו ומצע לע רבדה תא לטנ קהנריב .עוצקמ לעב קר

 .ומש לע ןתינ

 ¬ויצה העונתהו הלוכ תידוהיה תוירוביצה וב האצמ ןכ

 ןוכנו רוסמ ןקסע ,ותגלפמ רמאל■ ךירצ ןיאו ,טרפב תינ
 .שרדיי רשא לכל

 יכרדב ילא ףרטצהל ונממ יתשקב םינמרגה תשילפ םע
 ריאשהל לוכי אוה ןיא .ברס אוה .םיסורה ידיבש הבובל

 םדא לש תומימתה ההימתמ ןאכו ,תינשו ,ותחפשמ תא
 גורהי אלו תודבוע םיידיל קוקז רלטיה ירה — הז ןובנ

 !םידוהיה לכ תא
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 ־קב תידוהיה תודגנתהה תעונת ןגראתהל הלחה רשאכ
 .םירזועה ישארמ היה קהנריבש ןבומ אליממ ,אקאר
 םיבר םירבד יסמ וטיגב ומע היהש גרבנרטש בקעי ןקסעה

 .קהנריב לש ותרזע לעו וז הפוקת לע

 יסגלקש ול עדונ .תויגארט תוביסנב םלענ קהנריב
 רהימו עגר ףא ססיה אל אוה .ותשא תא וחקל .ם .ם
 אסריג יפל .דוע הארנ אל זאמ .םהידימ התוא איצוהל

 .דחי גרוהל ואצוה ,ותשאו אוה ,םהינש תחא

 ־ראפ תלועפב גרהנ קעינומ — ויחא־ןב — ץמואמה ונב
 ¬סמ קינבגאלימ הלאבופ םשב ינלופ לעופ .רעיב םינאזיט
 -ומצע אוהו ,םינאזיטראפל ,רעיל ותוא ריבעה אקארק תוביב

 .םינאזיטראפל ותרזע לע וייח תא חפיק ינלופה לעופה
 די חלש ,יאקיסומה ,קלאס ,קהנריב לש ינשה■ ונב

 .ושפנב

 האושנו הפיחב םויה תררוגתמה ,ותב קר הרתונ םייחב
 .יירפנדלוש ד״ועל

 לארשיב םא - רריבש הרש
 (תורהי.! ייחב הכפהמ הללוחש ,אקארק תב)

 תאמ

 רגארפ השמ

 תרפותה רדחב תודימלתה תתיכ :ןיערגה

 :שממ םיאלפ־תדגאב ומכ ,ליחתמ הז
 תליהק לש הפופצו הלד אטמיסב ,׳ד לע ׳ד ,ןטק רדח
 ¬מש תרפותה ה שא תררוגתמ ,הז רדחב .הקיתעה אקארק

 הבל .םינב־תכושח יכ ׳איה שפנ־תבוצע .הרש המשו תול
 ,השאה איה םשה־תארי .ול ןקרופ ןיאו אלמ בל ■אוה םא־בל
 ־תנוכמל לעמ איה הנוכר .הלרוג לע םערתהל הל הלילחו

 :איה תמלוח הנוכמה לש היתוקיפד בצקלו ,הלש הריפתה
 הכזא ילוא ...קית־קת ...ילוא ,ילוא ...קית־קת —
 ...ילש ,ילש תודליה רובע וזכש האנ הלמש רופתל דוע

 ...קית־קת
 תולמש רופתא :החומל ןויער הבלמ הלע םימיה דחאבו
 .ונלש םינכשה לש תוינעה תודליה ליבשב תוינועבצו תודומח
 !אטמיסבש תונכסמה תודליה ,הנחמשת ןה המ דע ,חאה
 ¬ותה לש ןטקה הנולחב תדחוימ העדוה הפסותנ םויב וב
 תוטועפל תולמש הריפתל תלבקמ" :אטמיסל הנופה ,תרפ

 ."לוז ריחמב
 ךותל תוצילעו הודח לש הלומה האבו הצרפ םויה ותוא
 המינפ תוסנכנ תוהמאה .תרפותה לש םוגעהו ןטקה הרדח
 תדדומ תרפותה .תוקחוצו תושעוג תוטועפה .ןהיתודלי םע
 .םימחרו הביח לש תופיטל ךותמ ,תואנה תולמשה תא ןהל
 לש תויראש ינימ לכ דחי ףרצל ,תרפותה ,תמכחתמ איה
 — םניח־יצחב אצי תולמשה ריחמש ,םיינועבצ םידב
 רשוא ישגר ךותמ תוקחוש תוינעה תוהמאה לש ןהינפו

 .הדות־תרקוהו
 ־לדגת רשאכ ,ןהלש הפוחה תולמשל םשה הצרי םא —

 .תרפותה ןהל תלחאמ — !םשה תרזעב הנ
 — תוהמאה תובייחתמ — !דעומל ןוזח דוע ,אלימ —
 !תחנו תואירב ךותמ תולמשה תא הנערקתש ,התע־תעלו

 .תרפותה לש הרדחב לודג שער — ףרוח םויב םעפו

 תולמש תושקבמ ןלוכ ,דחי תופפוטצמ ןלוכ תונכשה
 :ןהלש תודליל

 .תוריבסמ ןה — !הכונח דובכל !הפונח דובכל —

 ,לודג קלח ונל שי הפונח לש םנב אולה ,דאמ ןוכנ —
 הלוע הנורכזב .תרפותה תבהלתמ — !לארשי ישנ ,ונל

 ־ילא תא העירכהש ,הרובגה תידוהי לש הבגשנה תומדה
 זאמ ,וז תידוהי לע הבשח איה םעפ אל .עשרה סנרופ
 ־תיבב דמולמה םאונה לש תבהלנה השרדל הבישקה
 ,ךכ־לכ בהלתה הזה םאונה .הכונחה ימימ דחאב ,תסנכה
 ישנ" :תסנכה־תיבבש םישנה־תרזע רבעל ארק אוהש דע
 "!היתובקעב וכלו ,תידוהי תא אמגודל ןכל וחקת ,לארשי

 השרדה זאמ אולה לבא ,המצעל תשייבתמ תרפותה הרש
 ¬תמ ,ררובמ תידוהי לש התומד יכ ,איה השיגרמ תאזה

 .היניע דגנל דימת תבציי
 לע והשמ תעדוי ןכמ ימ !ילש תודלי ,הנעמש —
 ¬תה תמצע ךותמ תרפותה הנופ — ?הרובגה תידוהי

 .תצרמנ הלאשב התובהל

 ¬דנוע ןיאו ׳תולהבנ תודליה
 ינועבצ טרס ינממ לבקת תונעל תעדויש הדליה —
 רדהנ טרס תרפותה האיצומ — !שארה תקורסתל הזכ

 .תודליה יניעל ותוא המירמו

 .בישמ ןיאו ,תולבלבתמ תודליה
 תחא תקדטצמ — ?תאז הנעדתש ׳ןהל ןינמ יכו —
 םירפסמ ןיא םינלופה לש רפסה־תיבב אולה — תוהמאה
 תוכלוה ןלוכ ונלש תודליהו ,םידוהיה לש םיגחה לע ללכ
 ,הרות־דומלת שי ונלש םינבה ליבשב .םהלש רפסה־יתבל

 לבא ,בורל (םידיסח־יתב) ׳ךעלביטש" שיו ,הבישי שיו
 -תונבה ליבשב

 תרפותה התוא הקיספמ — ונמצעב ונחנאש המלו —
 ,םהש ומכ ,ונלש תודליל גאדנ אל ,םישנה ונחנא —

 — !?םידליל םיגאוד ,םירבגה
 תרפותה הדיבעמ — ? תורקי תודלי ,המ תועדוי ןתא —
 תוביבל ןכרובע ןיכא ינא — תודליה רבעל הטבמ תא
 זאו ,ילא ןכלוכ הנאובת ןתאו ,הכונח לש ןושארה לילב



 לארשיב םא — ררינש הרש :רגארס ידשמ 370

 לעו םיאנומשחה לע ,לכה ,לכה ,הכונח לע ןכל רפסא
 !הרובגה תידוהי לעו יבכמה הדוהי

 ןטקה רדחה היה רצ הכונח לש ןושאר ליל ותואב
 תודמוע וראשנ תוהמאה .ואבש תודליה לכ תא ליכהלמ!
 הירופיסל הרוצע המישנב ובישקה םשמו ץוחבמ רודזורפב

 .תרפותה לש םיבהלנה

 תליהק ינפ לע העומשה הרבעוה ברע ותואב דוע
 :הלוכ אקארק

 איה !הרש ,ונלש תרפותה איה הלודג תינדמל וזיא
 תעדוי איה דציכו !הפ לע תידוהיה הירוטסיהה לכ תעדוי

 !תוטועפה תודליל ףא לכה ריבסהל

 לש הרדחמ תודליה ורזפתנש רחאל ,הפונח־ליל ותואבו
 ריינה לעי תולעהל הלוכ תבהלושמ הבשי איה ,תרפותה
 יניעמ תרתסומה "דלש תרבחמה ךותל .היתושגר ףדוע תא

 :םעטנ בלבו תטטור דיב המשר איה ,שיא

 תודליה רובע תואנ תולמש תרפות יתייה התע דע-״
 ןיקתהל הבזאש ,םלוע־לש־ונובר ,יאולהו ,ונלש תורקיה
 ןהל רק ךכ לכי הז ילב רשא ,םיינחור םישובלמ ןרובע

 ..."ונלש תודליל ׳ןהל בוצעו

 "בקעי תיב" םש,ד םע טלש : החירפה תישאר

 טלשה .הרש תרפותה לש ומצע רדח ותואב לחה הזו
 תתיכ :שדח טלש אב ומוקמבו — דרוה תרפותה לש

 .הליפת ,שדוק־ןושל ,תודהי ,תודליל םידומיל

 .רדחה ךותמ המלענ הירזיבא לכ לע הריפתה־תנוכמ

 קר .םמוקמב ואב ,תולוזו תוטושפ ,תודחא תואבטציא
 תרפותה וב המשר םדוקמ .שומישב ראשנ ריגה־ןורפע
 חולה ינפ לע תמשור איה התעו תולמשה לש תודימה תא
 ןושל לש תועבורמ תויתוא ,ריקה לע הלתינש ׳רוחשה■
 ¬ורה םישובלה םירפתנ ןכא תויתואה ןתואמ רשא■ ,שדוקה

 .םידוהיה לש םיינח

 איה השק המ — ינחורה שובלה תריפת לש וז הדובע
 תא תדמלמ תרפותה הרש רקוב לכב .איה תמסוק המו
 םירהוזה ןהינפ תא האור איהו — תונטקה תודליל הרועיש
 ןהיניעב הניחבמ איהו ,הבשקהו׳ דומיל ידכ ךות םיבהלנהו
 רשא ,רדחה תא תובזוע ןהש העשב תוצצונהו תומחה
 רועיש עמשנ רחמ םג םנמאה" :ההימכה תרקדזמ ןכותמ

 .״? קתרמ הכו םיענ הכ
 .םירועישה תא הניכמו המצעל תדמול איה הליל הליל

 ירפס םג הזה ןוראבו .תיבב הל שי לודג םירפס ןורא
 הירוטסיה ירפסו רסומ ירפס םג ,שריה לאפר ןושמש יבר
 םיבורמ ךכ לכ םירועישה■ ליבשב םיאשונהו .תילארשי
 המצעל אשונ איה תבש לכ ףאו אשונ הז גח לכ .םה
 אשונ — הכריבו הכרב לכו ,אשונ הז רודיסב הליפת לכ

 .דאמ דע אוה קתרמ

 תוכרבה יניד תא הלש תודימלתל הריבסמ איה הנה
 .ןתועמשמו

 הז לכ אולה ,הזה םלועב הנהנ םדא־ןבש המ לכ —

 לכ ןכלו האירבה ןודאו םלועה ארוב ,ךרבתי־םשה תנתמ
 ךרבל ילבמ הכרב ילב והשמ■ הנהנו התוש וא לכואש ימ

 !בנגל אוה המוד אולה — ,ךרבתי םשה תא

 ינידב תונטקה תודליל רועישה ותוא לש ותרחמל הנהו
 ךותמ הל תרפסמו תוהמאה תחא האבו תסנכנ ,תוכרבה

 :תולעפתה

 הק׳רתסא ?תיבב ילצא הרקש המ ,הרש ,תעדוי תא —
 אלב םימ התוש אוהש הל׳רהאב החיגשה ילש הנטקה
 אוהו שש תב איה יכ ,הנמימ ןטק הל׳רהא ןכא .הברב

 התא ׳בנג" :וילא תקעוצ הק׳רתסא זא .יצחו עברא ןבכ
 ךרבל תחכשו ךרבתי םשה לש םימ תיתש התא !הל׳רהא

 -״ורבדב היהנ לכהש הכרבה תא

 ושגרתה הל המודבו ,הק׳רתסא לש אמא דאמ השגרתה
 — הרומל התיהש ׳תרפותה הרשו ,אטמיסבש תוהמאה לכ

 .האור ןיאב תושגרתה ךותמ התכבו ןלוכמ רתוי השגרתה

 תואב תוהמאה .הרשל תודימלת תופסותמ םוי לכב
 תחא םעפ .םיאב תובאה םג יכ שיו ,ןהיתודלי תא םושרל
 ,םינפ תרדה לעב דיסח ׳דבוכמ ידוהי סנכנו תלדב קפד

 דצה ןמ דבכנה ידוהיה דמע .אקארקב הליהקה ידבכנמ
 רועישה תא איה יכ ,הרש לש הרועישל הלק העש בישקהו
 תוטשפב התוא דבכנה ידוהיה לאוש ךכ־רחא .הקיספה אל

 :הרומג

 ?ןאכ רוציל הנוצרב המ —

 ךותמ ללפתהל תודליה תא דמלל קר אל ינוצרב —
 הבישה — ׳ןבל םדוק םג ודמל אולה תאז יכ רודיסה
 תונבה תא ביהלהל ינוצרב — הרורבו הפיקת ןושלב הרש
 הניהתש ,ונלש הירוטסיהה תא ןתוא דמלל ינוצרב .הנומאל
 המו רשואה לודג המ ןהל ריבסהל ינוצרב !תודהיב תואג

 !הנמאנ לארשי תב תויהל תוכזה הלודג

 :רמאו הנע ,דבכנה ידוהיה ךכמ םשרתה

 דחוימ רפס ־תיב םיקהל יאדכ אולה ,רבדה ןכ םא —
 -בשויה ינא !ךירצש ומב ,שממ רפס תיב ,תונבה ליבשב

 תא םדקהב םיקנ ונאו ,אקארקב /;לארשי תדוגא" לש שאר
 !הזה רפסה־תיב

 עימשהל הרבעו ןטקה הרדח תא תרפותה הרש הבזע
 דבכנה ידוהיה רשא ,לודג םלואב הלש םירועישה תא
 לודגה םלואהו .תאזה הדוגאה תכימתב ,ותוא רוכשל רזע
 הל שי .ידמ לבגומו ףופצ הרהמב השענ אוה ףא — הזה
 איה דציכ ,השעת איה המו .הרשל תודימלת םינומש רבכ

 רשא ,תחא הרענ הרזעל איה תחקול ?ןלוכ לע חיגשת
 ־תב הרענ .הריפתה תכאלמב הלש תרזועה התיה םדוקמ
 תדובע תא תאזה הרענה הביזע .הרוסמו הנובנ ,איה םיבוט

 .רפסה־תיב רודיסב הרשל רוזעל הרבעו ,הלש הריפתה

 ¬ורמ םירדח השולש םינש .שממ רפס ־תיב רבכ הז ירהו

 ,שדוקה־ןושל .םינושה םירועישל תועובק תועש •םיטה

 ¬רל תורבחמ .הירוטסיה ,תודהי ,ך״נת ,םיניד ,תוליפת

 תוניחבו ,הפ־לעב תוארקה דומילו ׳םירועישה תמיש
 .גוהנכ
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 תיב :ולשמ םש םע טלש רפסה־תיבל ול שי וישכעו
 .'בקעי תיב" תונבל רפס

 ז "בקעי תיב" :הזת םשה תא הלש רפסה־תיבל ןתנ ימ
 .םלוה םשה ,ןכא .ועיצה םידסיימה־דעו ישנא ןיבמ דחא
 רמאת הכ" ל״זחה רמאמ תא בטיה תעדוי ,הרש ,איה
 זאמ יכ ,תעדוי התומכ ימו ."םישגה ולא — בקעי־תיבל
 וז הרימאל הבר תובישח ש" הזה םויה דעו הרות ןתמ
 תרפותה הרש לצא הב ררועתמ םעפ אלש אלא .םישגה לא
 תאזה תשדוחמה האירקה יכ ,ןואגו קופיס לש שגר הזיא

 .ןמצע םישנה ךותמ םעפה המק בקעי תיבל
 תרפות התיה םייתנש־הנש ינפל דוע רשא המצע איה
 ירה התעו — אקארק לש היתואטמיסמ תחאב תינומלא
 :הינפל ךלוה המשו השדח העונת לש תללוחמה איה
 ־תיב" ,תונבל רפסה תיב לש תדסיימה — ררינש הרש

 ."בקעי

 םינומשו םייתאמ• רבכ הנומ אקארקב הלש רפסה־תיב
 ־סכהו תוינוגראה תוגאדה לכמ תררחושמ איה .תודימלת
 ךותמ הז לועב םיאשונ "לארשי תדוגא" ישנא יכ ,תויפ
 הרומחו הלודג הגאד הילע תצבורש אלא .טהלו ןוצר
 ¬תמה תותכב הידומילבו הירועישב הל רוזעי ימ :תחא
 .איה הדיחיו הנושאר יכ ,הל רוזעיש ימ ןיא ןכבו ז תובר
 תודימלתה יתשב איה תרחוב .והשמ איה הטילחמ הנהו
 איה .תורומל תויהל ןתוא הכירדמו רתויב תוצורחה הלש
 תדדועמ• איה .תודמלמ ןהו — ארדתקה ינפל ןתוא הדימעמ
 יתש ןהו .ןחבמב תודמוע ןהו — תוירחאה ןחבמל ןתוא
 ליגב ןהיתשו — ״בקעי תיב״ תעונתל תונושארה תורומה•

 תרשע שולש
 ¬אנה לארשי תבל הלודגה העשה הלצלצ אקארקב! ,ןכא

 1 אקארקל קרו ךא הלודג העש יהוז םולכ ׳הנמ

 יתש ידיב הלש רפסה־תיב תא הדיקפמ ררינש הרש
 .תאצוי איהו ׳הרשע שולשה תונב תורומת

 תורומל םוי ןיב וידדש תודימלת :םיכר םיליתש

 הטושפ השא הילגר תא תכרשמ ןילופ תורייע ינפ לע
 :השיערמו העיתפמ הרושב היפב רשא ,המימחו

 ,םירזגל ערקנה ידוהיה תיבה תא ןקתנו הבה —
 !םיערקה תא רופתנו הבה

 .בר שודיח םושמ היה השאה לש התעפוה םצעב
 תוטקשה םישנה תחא לשכ התומד .ידמל עונצו לד השובל
 ,שפנה־תרעס ךותמ תאשינ איהש אלא .להוא תובשויהו
 ¬תהו תוכירד תרמוא הלוכו שא־תובהל םיבצוח הירבד

 -יתבו םישנ־תופיסאב הבצייתה איה .גיס אלל תורסמ
 ־תימה וזיאבו .םוקמו םוקמ לכב הינפל וחתפנ תסנכה
 .םוקמו םוקמ לכב התארקל םישנה וזפחנ תיללכ שפנ
 בשנ לא ,םירתסמב דוע הכבנ לא ,לארשיב תוהמא —
 ,וניתב ךותב ללוחתמה ןברוחה חכונל םידי־קובחב דוע
 תואצוי תונבה .םיסיסרל ץופנ ראופמה ידוהיה תיבה
 ¬שאה אולהו .תורזוח ןניאו תואצוי ןה ,םירז תודשב תוערל

 תורסומ וגא .לארשי ירוהב ,תובאבו תוהמאב ,ונב המ
 אל ידוהי ךוניח .הרז הדובעל וניתונב בטימ תא ונידיב

 תויהל תושרדנ ןה ךכ רחאו .םולכ אלו טעמכ ןהל ןתינ
 .תימצעה האנוהל ץקה ?תונמאנו תורשכ לארשי תונב
 ידוהי ךוניח תתל רשאמ הזה ןוסאל תרחא הפורת ןיא
 םידחוימ רפס־יתב םיקנ .לארשי תונבל םלשו אלמ
 אובת ןאכמו ,אקארקבש "בקעי תיב" תמגודכ ,תודליל

 !בורקב העושיה
 יגיהנמ ,רודה ילודג לש םהיתותלד לע ■דשאה הקפדתה
 ,ןלוכ תותלדה הינפל וחתפנ הבר יכ התושגרתהלו ,לארשי
 ךוניחל העונתה תוררועתה לש השיערמה הרושבהש ןוויכמ
 לצא בר בשקו דה האצמ ,הרוסמהו הרותה חורב! תונבה
 תלצהל לעפמ ךכב ושח רשא ,המואה ירואמו ילודג

 .תודהיה
 לואשל תרפותה הרש הכלה! השעמה תישארב דימ
 ידיל המשב רסמ היחא רפיא ׳אקתפב .זלבמ יברה תצעב
 ךנחלו ךירדהל הצור איה" :ץרמנ רוציקב םשרנ ,יברח

 תבושתו — ״תודהיהו הדותה ךרדב לארשי תונב תא
 התיה "דינזאב עומשל התכז המצע איה רשא ,זלבמ יברה

 "!החלצהו הכרב" :תעלוקו תענכשמ
 .רוגמ יברה לש ותמכסה תא לבקל התכז איה ןכמ רחאל
 רודל יברה לש ותגאד הבר המ העדי יכ ,רוגל העסנ
 לש ותוחא .ןגרואמה ידרחה ךוניחה לש ותנקת,לו ריעצה
 התיה יברה תמכסהו ,אקארקב ןויסנה לע הרפיס יברה

 .תטלחומ

 השרווב .הלודג הבהלל םידדובה תוצוצינה ופרטצנ ךכו
 ¬ונת ןעמל הנושארה תיצראה הדיעוה תסנכתמ ןילופ תריב
 ¬סע ,לארשי תדוגא ישאר ׳םינברה ילודג ."בקעי תיב" תע
 םלוכ—ןילופל ץוחמ םילענ םיחרוא ,ידרחה ךוניחה ינק
 ,בקעי תיב :הזה שדחה רוציה תא םיללהמו םיחבשמ•
 שדחה לעפמה תא הלודג הווקתו הוודחב םילעמ םלוכ

 ..בקעי תיב :הזה
 היניע תא הדירומ איהש שי ,העונצה השאה ,איהו
 תא לארשי ילודג םיחבשמ המלו המ לע ,המילכו השובמ
 איה םולכ ?תרחא גהנתהל הלכי איה םולכ ?הישעמ
 ויה תודליהש העשב ,הריפתה־תנוכמ דיל ראשיהל הלכי
 הנניא איה• ?הלש תוחישהו םירועישל תואמצ ךכ לכ

 ¬סמה םה רקיעה .תואמחמהו הרקוהה ירבד לכמ תשגרתמ

 התוא לש ישעמהו שביה ןובשחו ןידב םיגצומה ׳םירפ
 :הדיעו

 1 אקארקב ןושארה רפסה־תיב דסונ ז״ערת תנשב-
 תונשב• !הדשה-ירעב רפס־יתב 4 ודסונ א״פרת תנשב
 — ד״פרת תנשב ,רפס־יתב 22 ופסוותנ ג״פרתו ב״פרת
 ¬ימלת יפלא םע רפס־יתב 54 ,דחיבו ,רפס־יתב 28 דוע
 ¬סמה לע תעדוי תמזויה .דשאה איה יכ ,רורב- תוד
 המכש לע שממ המירה המצע איה אולה .וללה םירפ
 רשא איה .הרייעו הרייע לכב דסונש שדח רפס־תיב לכ
 תא החלש רשא איה .ליתשו ליתש לכ הידיב החפיט
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 .תורומ תויהל ןהילע התוויצו הלש תוריעצה תודימלתה

 יתלבהו תוריעצה תורומה תא ףרה אלל הדדוע רשא איה
 תאז לבבש אלא ׳הניפרתת אלו הנלשכית אלש תוסונמ
 אצויה םכסמו ללוכ ןובשחו־ןיד ותואל בישקהל הל םיענ

 -המבה לע םאונה לש ויפמ

 :תבהלנ הזרמה המבה ןמ תאצוי הז עגרמו ׳םרב

 ןושארה רפסה־תיב תא ביחרהל העיצמ הדיעוה —
 ."תורומל יערא רנימס" רותב ותוא ןנוכלו ,אקארקב

 יהוז אולה .הזה קרבה תמצעמ היניע תא איה תמצוע
 תודליה לש ןלבס תא ריבמ הומכ ימ .ןורתפה והזו הדרחה:
 הנייהתש ילבמ לודגה סמועה תא ןהילע הסימעמה איהש

 תוינורשכ ׳ןה תודומח ,ןה בטימה ןמ ,םנמא ? ךכל תונמואמ
 רשאב ׳ןהיפלכ תרזכאתמ איה תאז לכבו .תודלי ,לבא .ןה
 ונל ובה :םינונחתב םידיה תוטשומ םוקמו םוקמ לכמ

 !הרומ

 תמקהל הזה ןויערה תא תיצהש ,ןושארה היה ימ
 ימכח תבישי" לש דסיימה, ,אריפש ריאמ יבר ?רנימסה
 רפסה־תיבב רקבל ריאמ יבר םנכנ תחא םעפ ."ןילבול
 ןיחבה ,הזה לוגדה ךנחמה ,אוהו ,אקארקבש "בקעי תיב"
 ותואב׳ עבקש אוהו קזחו אירב הזה ןיערגה המב דע דימ
 ־המ תוריעצ המכ הנה חלשא — :השעמל הכלה דמעמ
 הנמלתשת ןהו יתעפשהב וכנוח ןה ,אנילג ,ילש הרייע

 .תורומל

 אקארקב םקוהש רנימסה ןינב :ובולבלב ץעה

 :םיאלפה־תדגא לש הירתימ םינגנתמ בושו

 לארשי תודליל ןושארה סרוקה לש םינושארהו םימיה
 לשהירישעמ דחא ,רדוהמ ידוהי .תרפותה הרש לש הרדחב
 בבלנו בהלנ ולוכ אוהשכו ,ןטקה רדהל ץרופ ,אקארק תליהק
 ,"ידנלוה־ןדלוג" היורקה ףסכ־תעבטמ וסיכמ אוה איצומ

 וז עבטמ" :הידימלתו השאה ינזאב ורדנ תא זירכמו
 ,םשה תרזעב !רפסה־תיב לש ןינבח ןרקל איה תשדקומ

 -״!הזכ ראופמ ןינב תמקהב קוסעל בושנ דוע

 ןוימד־לעב ידוהי — הבלב תרפותה הרש הקחטצה
 ־ףאו ?ךיאו יתמ ,"הזכ ראופמ ןינב" "ןינבל ןרק" :הזכש
 ימכ ,וז ףסב־עבטמ לע בל תדרחב הרמש ןב־יפ־לע

 .גופי אלש זפ־םולח לע ושפנ רתסמב רמושש

 הזה■ רדוהמה ידוהיה עיפומ םינש המכ רחאל הנהו
 ,הינשל תחא התכמ ׳רדחל רדחמ אוה רבוע ,ומש רשא יברו

 העשה האבו יתרדנ רדג" — :תומעפתהו תולעפתה ולוכו
 אקארקל יתבשו לפת יכרדב יתדדנ !ירדנ תא םייקל
 ןינב םוקי — ןינבל יתשדקהש ףסכ לש ןדלוגה לעו

 !"הראפתלו םשל היהיו םשה תרזעב רנימסה

 ידוהי — ויתודג לע הלוע הבלו העונצה הרש השגרתה
 הנבי רנימסל ןינב ,םוקי םוק ןינבה" :וזכש הזעה־לעב
 ןיבמ האיצומ איה תאז לכבו ? הפיאו דציכ ,״תראפתלו םשל
 ורצוא תרקי תא דיקפמש ימכ ׳ףסכה־תעבט תא היתונופצמ

 .ןמוא־תנומאו ןוחטב ךותמ הנמאנ דיב

 תמוצ ,30 הקסניטסוגוא בוחרבש ,רנימסה לש ןיגבהו
 עבטמה הסנכוה התע הז הנה .המצע םיאלפ ־תדגא ךותמכ
 הנושארה: המוקה המקוה הז הנה ;דוסיה תקיציב השדקוהש
 ץרופ הז הנה, ,רואה־יעפושו םיחוורמה םירדחה תנומש לע
 ,תישילשה המוקה ,םייתמוק :הלעמ הלעמ אשנתמו ןינבה

 -!תומוקה שמח ןב רמגומה׳ ןינבה הנה הנהו ,תיעיברה

 .בחריו דחפי שממ ,הברקב גגומתמ רריבש הרש לש הבל

 רשואה תמצע תא השפנ ךותב ליכהל חילצת איה םולכ
 ,םייפנכה ימורמ לע המצע תא השח איה דחא עגר י הזלה

 תקבוח איהו היפנכב ותוא תאשונ איהו ,הלש ולוכ ןינבה
 םצעתמ ןינבהש ,הל המדנ דחא עגרו ...היתועורזב ותוא
 שוג .שממ רצבמ ,הזה םוצעה ןיגבה ,הנממ קחרתמו

 ...ותוא ףיקהל הזיעמ הנניאש ׳הזכ קצומ

 תמצוע ?וז ראפ־תדוצמ לומ לא בצייתת איה דציכ
 איה השיגרמ עגר ןיבו — טטר ךותמ היניע תא איה
 המודב ,הינפב ושאר תא ןיכרמ קצומהו 'לודגה ןינבהש
 םנמא .ותוא היחמה — המשנל ךשמנה םוצעו קזח ףוגל
 אלממ המו ימ לבא ,אוה רדהנ ףאו ןינבה אוה רידא
 החמשנ טהלב ,המצע איה יהוז אולה ?םינפבמ ותוא
 הנומאה זועב ׳לובג אלל תורסמתהה םוחב ,תצרמנה
 .ביבסמ רשא לכ תא םיקיבדמהו םיביהלמה ,ןוחטבהו

 .הלש שובכה־עסמב תדעוצ בקעי תיב לש העונתה

 ,איה הפנע תשר .ןילופ תורייעב םימייק רפס ־יתב םישולש

 תודימלתה אולה רפסה־יתב םישולש לכבו■ .תחרפתמה תשר
 רפסה יתב לכב יכוניחה רמוחה המו .תוכנחמה ןה ןה הלש
 .המצע חכונל העונצה השאה שייבתת המ דע ?וללה

 הלש םירועישה ,הלש תוחישה — איה הלש ולוכ רמוחה■
 תקתעומו תמשרנ היפמ תאצויה הלמ לכ .הלש םיבתכמה
 ,ןכ םא .תורוסמה היתודימלת ידי־לע וזכ תונמאנב
 ...איה היתוחלצה ןה ןה ןהלש תויכוניחה תוחלצהה אולה

 תוריעצה תורומה .בחרמל תאצויו תססבתמ העונתהו
 תומלתשה לש םיסרוקל תוארקנ הארוהה לועב ומתרנש
 ךרדב תונחתה ןה — בונאדרוי ,הקבאר .ץיקה ישדחב
 אקארקל ואבו ובדנתה הנה .תיגוגדפ־תינחורה ׳תומלתשהה

 ¬היה ברקמ היגוגדפה הדשב: הלעמב םינושארה, םיחמומה

 — ,םה םיסונמו םיקיתו םיחמומ .זנכשאב תידרחה תוד

 ןרק" לש להנמה ׳רדנלשטייד לאומש ר״דה םשארב
 ,תודמולמ תויתד םישנ המכ דחי ותאו ,תימלועה "הרותה

 קקזי דוע ימ ,ןכבו .קנראב הלש םולפידה םע תחא לכ
 ךכ — ?תומונצה תורבוחב םימושרה ,ילש םירועישל
 גוגדפה ׳םלוכ םהש אלא .העונצה השאה המצעל הבשח
 םמצע םה ,םימולפידה םע תוסונמה תוכנחמהו ,ישארה
 םישגרתמו םימשרתמ ךב לכ םה ,הירבדל םיאמצ ךכ לכ
 הלצא םיעחתמ םהו ,הלש םירועישהמו הלש תוחישהמ

 ,האלה ,האלח ,ךישמהל ,ךישמהל השקבב — :ףרה אלל
 !דועו דוע

 רנימסה ןינב — הרטמה תנחת לא העונתה, העיגה הנהו
 ,תיבה־תכונחל תבהלנ הגיגח .ולת לע יונב תומוקה שמח ןב
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 םיחילש ,םיר״ומדאו םינבר ׳הרותה ילודג לש תופתתשהב
 תיתימאה קופיסה־תעשו .הל הצוחמו זילופמ ׳םיגיצנו
 ,ןרפסמב ,דאמו םירשע ,רנימסה תודימלת רשאכ איה אולה
 ןלוכ — שדחתנש ןינבה ךותב ןושארה רועישל תופסאתמ
 םידומה רבחו ,תוינדפק תוניחבב ודמע ןלוכ ׳ןה תורחבנ
 ארפושד ארפושמ ,רחבומבש רחבומ אוה ףא תורומהו
 ¬תנ תאז לכבי .תידרחה תודהיה לצא ךוניחה תוחוכ לש

 עימשהל ,רבעשל תרפותה ,העונצה .דשאה ,איה השקב
 רועישל הננובתה איהש אלפ ןיאו .ןושארה רועישה תא
 טעמכ לשכ שלחה הפוגש ךכ ידכ דע ,ומיחרו וליחדב הז

 .תושגרתהה םצועמ
 :הלש ןמויב המשר איה ךכו

 ¬וצע הנווכב יתרמא ןטק רופיכ־םוי תליפת תא-״

 שפנה ןובשחל ׳ןיפנא ריעזב רופיכ םוי והז ןכא .המ
 .יפוג לכב םוח בוש יתשגרה ןכמ רחאל ...שדוחה לש
 יל עירפה אל הז לכ םלוא .חצ ריואל יתייה הכירצ
 רנימסה דרשמב יתויהב .ןושארה רועישל ימצע תא ןיכהלמ
 ¬שב יתרזאתה ,םרב .םושלש לומתכ ינניאש יב וניחבה
 .רנימסב ןושארה רועישה לא ןתא יתכלהו יתוחוכ תירא

 "...דחי ןתא יתללפתה
 דחי ללפתהל :הלודגה תושגרתהה תעש .דתיה וזכ
 יונבה רנימסב ןושארה רועישה תא תתל ,תודימלתה םע

 תראפתל

 תונבה יפלאו יהמאה בלה :ויפנעו עזגה

 אצמ אל — ויתונוכת וקמע דאמ המ ׳יהמאה בלה
 םא לש הבלל יהיו בחרתיו םדו־רשב תוהמאב ונקרופ

 .רנימסב תישארה הרומת ,תונבה
 העדיש יאדו ׳הליצאה אקארק תב ,וז תדמולמ .דשא
 דמלמה,לכ" יכ ,ל״ז ונימכח רמאמ תא המצעל םיאתהל איה
 הציברהש ןוויכמ ,איהו ."ודלי וליאכ ,הרות ורבח ןב תא
 הארקו המצעל ןתוא הצמיא וליאכ לארשי תונבל הדות

 .ילש תונבה ,יתונב :ןהל
 ־אנו םא־תבהא ךותמ ,םא־תבריק לש הז ןוגכ חסונב
 דומלל הלש תונבה תא לכל לעמ הררוע איה םא־תונמ

 :הרות
 ,השודקה הרותה תא הנדמל !הנדמל ,תורקיה יתונב"

 תוארוה לע הברה הנבושחו וניאיבנ ירבדב הנקמעתה
 ירואב תא תעדל הנלדתשה ,םיניד הגדמל .ל״ז ונימכח
 ויתורוק תא ןכמצעל הנינשו ,םיללפתמ ונאש תוליפתה

 ."ונמע לש תואלפומה
 תינכפהמ האירקכ הדהדה וז ןיעמ האירק יכ ,יאדו
 ןילופ תוליהק ךותבו ,אקארק תליהק יככותב טלחהב
 לש תובוגת םג ועמשנ םשו הפו ׳םימיה וכרא אל .ןלוכ
 ,ןבומכ ,וזחאנ ןוצרה־יא תותוא הלא לכ .תודגנתהו האחמ

 ,הרות ותב תא דמלמה לכ" יכ ,עודיו רוכז רמאמ ותואב
 תעונת התכז הז ןודינבש אלא ."תולפת הדמלמ וליאכ
 המכסהו הכרעה ,רזעו ןגמ אוצמל הללוחמו "בקעי־תיב"

 חוצחצב רשא ,"םייח ץפח" לעב ,רודה ינואג ןקז לש ויפמ
 םידמלמה ,ונרוד ינב" :זירכהו דמע הנונש תוחקפבו ונושל

 דמלל יוארש ןכש לכמ ׳תונבה םע תולפת הברה ךכ לכ
 ."הרות ןתוא

 דומיל דגנ ףא יולגב תאצל תונבה םא הזיעה ןכלו
 :לארשי תונב לצא הברתנש תולפתה

 דקומל וניתוהמא ודעצ םימדוקה תורודב !יתונב ,הנרוכז״
 הז ןחוכ תא ובאש ןה םולכ .השודקה ונתנומא ןעמל
 ןמ ונא ונלבק המ ?רכנה תוברתו הרזה תורפסה ךותמ
 םירזה םירפסה ןומה ונל וליעוה המ ?םירזה םירפסה
 ,ונלש תודימה רופישל ועיפשה םולכ .ונכותל ונעלבש
 חמצת אל תלעות לכ !יתונב ,אנ־לא ?םישעמה תבטהל
 .תודהיה ידומילל ,רוקמל רוזחל ונילע ,רכנה ילבהמ ונל
 ןכתא ואלמי .רלא םידומיל יכ ,יתונב ,הניארו .דניאצ

 "!בר קופיסו הלודג החמש

 .דה אלל הרבע אל יהמאה בלה לש וז תשגרנ האירק
 קשחב ומתרנ תונבה :דחאכו דחיב ומייקתנ תואלפה יתשו
 םעונ ישגרב ןתוא וורה םידומילהו תודהיה ידומילל זע

 :המצע תונבה םא ,איה הדיעה ךכ לעו .גנועו
 הבר המ ...רנימסה תא ורמג תורומ םירשעו םיתש"
 ¬לתה ולחנש הריבכה החלצהה תא תוארל החמשה .דתיה

 הדיקשה לש םילוליה ירפ ויה תועלוקה תובושתה .תודימ
 הליפת ושחל יתפש .רנימסב םייתנשה ךות תואיל אלל

 תונמאנה ךיתונבל אנ־רוזע ,םימשבש ,יל־א :תישירח
 תושח וליאכ ׳תואמיחרה יתונב ,ןהו ...השודקה ןתדובעב
 ךותמו התוערב השא וזחאנ ןהו ,יבלב שחרתמש המ ויה
 תצרפתמ ןהיתויפמשב ,לודג לוגיע ורצי הבר תובהלתה
 יתפש ףאו ."תמאב ךדבעל ונבל רהטו" :הריבס הריש

 ."תמאב ךדבעל ונבל רהטו :ןתא ושחל
 קר יאדכ ילוא ?הזכ רואיתל ףיסוהל דוע שי המ יכו

 ...הי־וללה ,החמש תונבה םא :וילושב ןייצל
 תא חנעפיו בלה יקמעמ ךותל לולצי ימ■ ,תאז לסבו
 הגות לש העש האבו השחרתה הנה יכ ?וירתסנ יזנג
 בחרו דחפו" קוספה תמאתנו רשאתנ וז העשב אקוודו
 ךותמו ׳וז התיה הגותו רעצ לש העשה ירה יכ ."ךבבל
 תרחנ הזש יפכ ,ךכוזמה בלה ןדעתנו הלעתנ ןירוסיה קמוע

 :הלוחה ררינש הרש לש הבלב

 םעפה וזו .םישק םירוסי ךות ילע רבע תבש ליל"
 אלש יתטלחה רשא ,םינש שולשו םירשע הזמ הנושארה
 תבשה תדועסב ףתתשהל אלשו רוביצב ללפתהל תכלל
 השגרה יל םרג ומצעלשכ הז ןויער ...תונבה לש
 ...םילוחה־תיבל יתאצי תבש יאצומב דוע ...הארונ
 יתונב אולה ,יל רוזעי יכ ,םיקולאב לודג ןוחטבב יתרזאתה
 תלטומ רבכ הנה ...ימולשל םילהת הנרמאת תורקיה
 קזחתמו ךלוה ינוחטב ...םיחותינה ןחלוש יבג לע ינא
 דועו ותרזע תא יל חלשי םימשבש יבא יכ ,עגרל עגרמ

 .״...יתונב םע דחי הבר החמשב ודבעל הכזא

 רשוכ רשאמ ,רתוי לודג יהמא בלל יוצירו יוציפ ןיא
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 וליאכ ,הלש תונבהו תינחורה םאה לש תאזכש תוהדזה
 תישפנ תוהדזה האב היוטיב אישל וליאו .םתרוה התיה
 אצמנ הב רשא ,ררינש הרש לש התאווצב וז תינחור

 :בותכ

 יתביתכ תעשב תועמד הליזמ ינאש םשכ יכ ׳ינחטבומ"
 הנארקת ןתאשכ תועמד הנדרת ןתא םג ןכ — ןכילא וז
 ןכיתועמד יכ וניבא ינפלמ ןוצר יהי ...הלא םירבד תא
 לארשי תלואג לע שקבל דובכה אסכ דע הנעגת יתועמדו

 ."-המילשה

 רשאמ ,רתוי ןדעתהלו תולעתהל רשפא םולכ ,הנומאב
 תב ,תרפותה הרש וז התאווצב הנדעחנו התלעתנ

 זאקארק

 המבה לע הנמאנה לארשי תב :ןנורתמה רעיה

 רשוא רשא ,תוהמאה לש רשואה תוניעמ לא — בושו
 :ןה תרשרשב! תוילוחהו ,תוילוח לש תרשרשכ אוה הז

 ,הרשכ לארשי תבל .רתיהש הדלי ;םאה — .דשאה — תבה

 הלביקש .דשאו ,תקהבומ ליח־תשאל התיהש לארשי תב
 .ןואגו הרכה ךותמ תילארשיה תוהמאה לוע תא ,ךילע

 ¬רל אקארקמ תרפותה■ הרש התכז דחא רוד תונש ךות

 תאזה תשלושמה תינחורה הכפהמה תא היניע ומב תוא
 :התוא הללוח איהש

 ־ודלי תא ירפס ־תיבב תוארל םשה תרזעב יתיכז רבכ"׳
 .ילש תונבה ןיבמ תוהמאה ינושאר לש תוטועפה ןהית
 .בר קופיסב עובקל שי ולא תודלי לש ןתוגהנתה הארמל

 ."-תורוצנו תולודג התשע רבכ ילש ״תונבה״ תעונת יכ

 םישובלמה תא ןיקתהל הלחה העונצה תרפותהש העש
 הזיעה אל ףא ,תוטועפה לארשי תודלי ליבשב םיינחורה
 רשאכו .תורגובמה תורענה לש תובבלה־שובכ לע■ םולחל
 תונב לש שדחה סופיטב■ םינפ לא םינפ השגפנ איה

 :המצע לע הדיעה איה — ןתודהיב תואגה לארשי

 ותרטמל עיגה תכשוממ תלחות ירחא רשא שיאכ יתייה"
 תא רובעל חוכ רצוע ונניא ותושגרתה לדוג תמחמו
 םג ימצעל יתנמאה■ אל-תפסכנה ותרטמ ןתפמ
 ."׳זדולב "תונבה" לש הלודגה הדיעוה תא יתיאר רשאב

 הגורבזבש ןוויכמ ,היניע הארמל הנימאה אל איה
 הרשע־שמח — רשע ינפלמש אקארקב תחא השיגפ התרחנ

 :הלש ןמויב המשרנ וזש יפכ ,הנש

 תוריעצ תונב םיעבראכ ינפב יתעפוה תבשה םויב"
 תא יתבחרה ...תובא־יקרפל תשדקומ התיהשי האצרהב
 תא יתרבסהו ,"הרותל גיס ושעו" רמאמה לע רובידה
 אלש ,םייחה תא ונימכח ופיקה םהב רשא םיגיסהו םירדגה
 ,תוחכונהמ רכינ קלחב יתחגשה ...םהב תוצרפה העברת

 התלע ןהיתותפש לע ...םיממותשמ םיטבמב ילא וטיבהש
 יתאצרה הלבקתנ לוזלזב ףאו תורירקב ,תינוריא קוחצ־תב

 .״...םירוענה■ תונב לצא

 םיינשו דחא רוזחמ תונשכ .,רפסמ םינש ורבע הנהו
 הרוצב וטלבתה דימו ,בקעי־תיב רפסה־תיב ירמוג לש

 :תינחורה הכפהמה לש תואצותה וזכ תכתוחו תענכשמ!

 ־גרבו התרכהב יולגב םויה האגתמ תילארשיה תכה,,
 רשא ,דוגיאל תכייתשמ יכ ,איה תעדוי .םייתדה היתוש
 תונב ,הנעדתה ...םינשב םיפלא הזמ ךשמנ ולש וקה
 ,החמש :םשוריפ■ םירוענ ז םירוענה לש םביט ,דמ ,תוביבח

 .םייחצנ םילאידיאב הקזח הנומאו תוימיטפוא ,םייח־תודח

 :םה םירוענה ...תיתמיאה החמשה לש רוקמה איה ונתרות

 תושידאו תורירק .הפיאשו הסיסת ,תושגרתהו תובהלתה
 לבא ,בהלתהל לקנ ,ילש תונבה !םירוענל ןה תודגונמ
 שא ןבבלב היהתש .דנצמאתה .תובהלתהב קיזחהל השק

 .״...דימת

 ייחב םיגשומה־תכפתמל יטמארדהו ינוציחה יוטיבה
 תוירוביצה תמב לומ התעפוה םצע היה תיתדה .דשאה,
 קבאמה תריזב םחול דוסיכו דכולמו ןגרואמ חככ תידוהיה

 הספת העונצה ררינש הרש יכ ,רבתסמ .ידוהיה ינחורה
 :לבוקמ־יתלבו אוה ינכפהמ הז דעצ ןכיה דע המצעב

 םידרחה םידוהיה ןיבמ םיבר■ יכ ,בטיה ינא תעדוי"
 תרוסמ התוא שדוקמ ונלוכ לצא ןה .הרצ ןיעב הז לע וטיבי
 ונכנוח ונלוכו ,"להואב הנה" רשא ,ונמא הרש לש הלענ
 ."המינפ ךלמ תב הדובכ לכ לש הממורמ הפקשה■ התוא לע

 המחלמ לש בצמ יכ :תילכתב היה טושפ הלש רבסההו
 תובר רעצה תיברמלו ,תושפנ־תנבס לש םוריח תעש ,אוה
 תומחלנ ןהש אלא ,הכרעמה ךותל וכשמנ לארשי תונבמ
 םיינרדומה םילילאל■ תוערוכ ןה ,םרתימה לש ינשה רבעמ
 אקארקמ תרפותה האצי וז הדוקנבו םהילא תודבעתשמו
 תא ,תוינרדומה רצבמ תא השוחנ ןוצר ךותמ ףיקתהל

 :הנפואה לילא

 ונילע הבוחו ,הנפואל לילכ ודבעתשה ונרוד ישנ"
 רדהתהל ,ראפתהל ןוצרה ...הז ןדובעישמ ןתוא תודפל
 ¬צה תונורקע לע ףא רתוול השאל הל םרוג טלבתהלו

 םשב העונצ־יתלבה■ תשובלתה דגנ תוקבאנ ונא ...תועינ
 .דתיה תידוהיה תועינצה .ונלש תועינצה תוברת ןעמלו

 ."...לארשי תבל הראפתלו דובכל רוקמ

 םישנה סוניכב רשאכ בר קופיס רבדה הל היה יכ ,יאדו
 ־סכמ דירוהל וזכ השירד התלעוה ןילופבש תויתדה
 ןהו ,ןמצע םישנה לש ןדצמ■ הנפואה■ לילא תא הכולמה■

 :וריבסהו וריהצה רשא

 ¬ידרה ןמ האצות אל איה תינרדומה השאה לש תונקירה"

 םומעשהו תונקירה ללגבש ,אוה ךופהנ יכ ,הנפואה ירחא הפ
 ¬ומהו הנפואה ירחא תינרדומה השאה תפדור הייחב

 .- "תורת

 תא ררועל התסיג אקארקמ תרפותה רשאכ :וז ףאו וז
 איה ׳הידוהיה םאהו .דשאה לש תימצעה הרכהה ישגר
 יפכ קוידב — תידוהיה הירוטסיהה תורוקמל בוש הגילפה׳
 הריפתה־רדחב תוטועפ תודליל סחיב תאז תושעל הלחהש

 .הלש

 שי ימל .ונלש הירוטסיההמ אמגוד תחקל ונילע"
 ונמאל אל םא ,וניבא קחצי לש ושפנ־תריסמ לע תודוהל
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 לדג ימל תודוה ,וניבא בקעיו ז וחוא הכניחש ?הרש
 ?ונמא הקבר לש התוכזב אל םא ,םימש־תאריל ךנחתהו
 רשאמ ׳הינב ךוניחל רתוי הברע םאה יכ ,ונלוכל עודי ןה
 ¬פאב ןיא םיירמוחה םיכרצה ליבשב חרוטה ,באה .באה
 תובייחתהה .תלפונ ןכ לעו — וידלי ךוניחל גואדל ותורש

 ."תיבה תרקע ,םאה לע דוחי רתיב תאזה
 הירבעה םעה לש ירוטסיהה הדיקפת לע םירבד ,םנמא
 תרש לש הדצמ תישנ תינדרמ המינב םעפ אל וולתנ
 ךוניח תחנזהב םינורחאה תורודה לש םאטח דגנכ דריגש
 איהש שיו .ךוניחב םאה לש הדיקפת תכמנהבו ׳תונבה

 :תוהמאה חבשבו תובאה תונגב הרביד

 תעב ,םיללפתמו םידמולה ,םייתד םירוחב עצב המ" —
 ,םתא ׳דחא דחא םהידימ םיטמשנו םיכלוה םהידליש
 םייתדה תובאה ,םתא ...הזה לעמב םכדי ,םייתדה םירוהה
 ינחור ןוזמ טעמ איצמהל גואדל םכילע ,ףוגה יכרצל םילמעה
 רשא ,םינוש תומוקממ תויח תואמגוד ןנשי ...םכיתונבל
 ןצרמל תודוהו ,תויתד םישנ ידיב איה רפסה־תיב תלהנה

 ."...הריבכ הלועפ וחתפ ןה ברה
 רותב םאה לש הדובכ תא םנ לע המירה איה ,ןכבו

 "!הירבע םא ,ישחת לא" :תצלמנ האירק

 רשא ,אקארק תב ,ררינש הרש לש הלעפמ היה הזכ
 בל ישחרל םאתהב ךכל יוטיב ןתנ יממעה ררושמה

 :םימחה יממעה ןומזפה חסונבו םעה

 ,הבבר יפלאל םא — ,דשא״
 ,הבהאלו החכותל — םא

 היאשו ןברוח תעל איה העיפוה
 ,תונבל םינמאנ רוד הליכשהו

 הישנ םוהתב עקוש לכה המדנש העש
 !תונבל םא ,דתיהו התכז דריגש ,דרש

 םיקחרמב שא תיצח אקארקב קלדנש דיפלה : תחיפו םישרש

 תאו זועה תא הל ןתנ ימ ,אקארק תב ,וז העונצ ,רשא
 :הזה טפשמה תא הנמוי ךותב םושרל הזעהה

 לע הבחרהב ונודי ונמע תודלותבו םוי אובי-
 -ילש ״תונב״,ד תעונת ,ונתעונת

 סחיה־תריטע ,לארשיב םאו ריע ,וז אקארק תליהק
 תמדא לע תוקיתוהו תוקיתעה שדוקה תוליהקמ תחאב
 ¬בה היתויסנכ־יתבו הישרדמ־יתב לע דוהה־תפוטע ,ןילופ
 :הנניאו המלענ וז אקארק תליהק ,הראפתלו ןואגל םייונ
 — הינב ׳ןברוחהו האושה תלופמל תחתמ הלפנ הערכ איה

 םיכומסה תוומה תונחמב הזיבלו הבוטל ולבוהו ולגוה ,ךינוב
 ¬ועל הזנגנ תורוד,ד־תשורי התראפתו ׳ץזלבו ץיוושוא ,הל
 ,ררינש ,דרש לש הנינב ,הכותמ דחא ןינב ספא ;םימל
 ,הילכה ינרפצמ לוצינש אוה ,בקעי תיב תעונת לש ןינב,ד
 ול הדמע ותוכזש אוה תואושמה ילת ךותמ אשנתהש אוה
 תודתי עוקתלו תעקושה אקארק ךותמ וליאכ לטלטיהל
 תונכשמ יגפ לעו היחתל המקה שדוקה ץרא תמדאב

 •המילסה תיראש לש לארשי

 ¬אלו הרותל הנמאנה ,דשאה לש המולח הז היה םנמא
 ¬שי ץראל תולעל — הירוטסיהה תרוסמב הקבדהו הנומ

 הפקת התשלוחש העשב ,םינורחאה היבתכממ דחאב .לאר
 :םיפוסיכו הדרח ךותמ המשר ,התוא

 ינניא ירעצל ירה ,לארשי ץראל יתעיסנל סחיב"-
 .-״דאמ יל קוקז ןיידע רנימסה — טילחהל המ תעדוי
 היתודימלת תובלב לותשל הצמאתהו הלדתשה איה ןכא
 החופיטל קזח שגד המש ןכו לארשי ץראל הבהא שגר
 דחאב ךכ לע הדיעה המצע איהש יפכ ,שדוקה ןושל לש

 :הלש םיזורכה■

 ץראל הבהא גופס יתד ךוניח תולבקמ וניתודימלת"
 ־ידומע ינש םיבצינ ןהיניעל יכ ,תעדל ןהילע ,שדוקה
 רסמתהל ןהילעו ׳לארשי ץראו ,לארשי תנומא :ךוותה
 תולבקמ בקעי־תיב לש רפסה־יתבב ...ןשפנ לסב םהל
 לארשי םשב תואג תויהל יכוניחה סיסבה תא תודימלתה■

 ."שדוקה ןושל — ,לארשי תפשבו

 ודמע ררינש הרש לש התפיאשו התהימכ יכ ,עמשמ
 םישרש תוכהל החילצה רשא ,בקעי תיב תעונתל הל

 האושו דוש תעל .שדוקה ץרא תמדאב םיכרובמו םיקומע
 המחנ התוא אקארקב רנימסה ןינבל סחיב המייקתנ
 תחת ."תוחרופ תויתואו םיפרשנ ןיליוג" לש הקיתע
 ־מ,דו םיצירעה תריזגב סרהנו רגסנש אקארקב רנימסה
 ץראב םירנימס השלש בקעי תיב תעונתל ,דל ומק םיחצר
 ,םילשוריב תורומל בקעי תיב ןוכמ — יזכרמה :לארשי

 ־ינבב• תוננגו תורומל רנימס,דד ,ביבא־לתב תוננגל רנימסה
 אקארק תליהקמ הקתעוהו הרבעוה העונתה תבהלש .קרב

 .תינבנה שדוקה ץראל תעקושה
 ררינש ,ררש ידי־לע תצוהש שודקה דיפלה :וז ףאו וז

 .ולוכ ידוהיה םלועה ינפ לע ורזפתנ ויציג אקארקבו
 םימולש תרגא תרוצב הבתכנש ,בלל תעגונה התאווצב
 ,וז הליפת התלעה איה אקארקב הלש יודה שרע לעמ

 :השפנ הילע ףטעתהב

 תושיגרמה :יבלב םיגונ םירוהרה םילוע ינוצר תורמל"
 יראת■ קלחו ינא ׳ןהל םישחורש לודגה■ ןומאה תא יתוגב
 שמשל תוירחאה לטנ תא ןה תושיגרמה ?המואה לש
 תונב לש שדח רוד ךנחלו הרשכ לארשי תב לש אמגוד
 ןהל םייופצה םישקה תונויסנה לבב ,רנדומעתה ?לארשי
 ,םימלועה ןובר :תישירח הלפת תעקוב יבל קמועמ ? ןכרדב
 ...השודקה ןתדובעב תוביבחה יתוגבל רזעל התא היה
 עוטנל ןכדיקפת לודגה םלועה לא תואצויה ,תונבה ,ןתא
 ,םימימתהו םירוהטה םידליה תומשנ השודקה העיטנה תא
 ¬עב הנצמאו הנקזחת ...הלא תומשנ שדקל לטומ ןכילע

 ."!שדוקה■ תדוב
 תמשגתמ ררינש ,ררש לש הייואמ תיצמת ,ןכ םנמא
 ושבכ ןה ,לודגה םלועה לא ואצי הלש תונבה :תכלוהו
 ףרה אלל תועטונ ןהו ,ולוכ םעה ירוזפ ינפ לע תובבל
 לכ .לארשי תומשנב השודקה תועיטנ תא תואיל אללו
 תא ,רתא תאשונו ,דגממ החקל היתודימלת ןיבמ תחא
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 תקלדנ הלש תונבה ולגוהש םוקמ לכלו שדוקה דיפל
 .היתבהלש

 בקעי תיב לש תושודקה תועיטנה ולתשנו ורבעוה ךכו
 :ץראה תופנכ עבראב לארשי תונבו לש ןהיתובל ךותב

 ןודנולב ,סרייא־םונאובבו סיראפב ,םלוהקוטשבו קרוי־וינב
 םידיפלה ןמ המכו ...ןרובלמבו ואידיוויטנומב ,רי׳גנטבו
 ,ןברוחה שאמ םילצומ םידוא תניחבב הליחת ויהש ,וללה

 תכרדהל םישדה חכ־יזכרמב שא־תובהלל ורעבתהו וחקלתה
 .-ולואפ־ןסבו ,דייהסטייגבו ׳ןילקורבב ןוגכ — תורומה

 הפיקמ ףאו השדח ,השדח ו״ליב תעונת וניניעל המק תאזבו
 תיב תיכוניחה העונתה לש המסיסה יכ ,רתוי תמלשומה

 :ארימג דע הנמאנ איה בקעי

 .׳ה רואב הכלנו וכל ,בקעי תיב —

 (רפנק ר״ד) ל״ז יבא לש וריע
 תאמ

 רפינק המריא

 םשל דהכ ילוא אב אוה יכ םא ,וז המישר לש המש
 ־ןדאק סוילוי ינלופ רפוס לש חכשנהו דמחנה ורפס
 יבא הגהש הביחה לע זמרל ורקיעב אב ,יקסבורדנאב
 ¬עש תב לש אקוד ואל ,םיבר םידיעמש יפכו ,אקארקל

 ריעה התגהש הביחה לע םג ,הרשכ הניא ילוא התוד
 .ול אקארק

 םא יכ ותדלומ ריע איה אקארק אל ,קוידה ןעמל
 ¬הו םיבר תויפב תגעלומה ,תינומעה שובש וז ,ץא׳צוב

 .םיבר תובבלב תרהוז

 תיחרזמה היצילגבש וז הרייע חיצנה ןומעש ינפל
 העמש האצי ,תינוריאה ותגותו ותרוקיב ,ותבהא רואב
 לש ןקכ הנושארה םלועה תמחלמ ינפל דוע ,ץא׳צוב לש
 טכאנ דירפגיז לש ותוישיא תוכזב ילוא .םיטסיכראנא
 ובישקה םיירטסוא םיטמולפידש ,אטסטאלאמ לש ומגרתמ

 .וירבדל

 הלאו .יבא םג הנמנ וז הרייעב םיטסיכראגאה םעו
 העורק תעבגמ ,הבחרו המודא הבינע :םינוציחה ויתותוא
 הירחא רזחמ היהש םימיהמ ימא ותוא תרהוז ןכ תעומשו

 .תויטסיבראנא אל ירמגל ויתונווכו

 ןבומכ היה יאצילג ליכשמ רוחב׳ לש תועסמה וק
 ,ידמ הבורק הארנכ החיה בובל .הניוו—אקארק—בובל
 הטג ןאכ .עצמאב אקארק הרתונ ,ידמ הקוחר ילוא הניוו

 .ולחא יבא

 ׳בג יל הרפיס .ןורטאית רקבמכ — ןאכ ותלהת תישאר
 לע ןורטאיתה לש תוקיתווה■ תוינקחשה תחא ,ץיבומור הילוי
 הרוכב תגצהב ךסמה תמרה ינפל :יקצבולס סוילוי םש
 הרושב הליחת קדסל דעבמ םיציצמ םינקחשהו יאמבה ויה
 היהי המ :רפנק ר״ד לש עובקה ומוקמ היה םש ,תיעיברה
 וייח לכ :ןייצל יוארה ןמו .הגצהה ,הזחמה. לע ורבד
 .םהיניעב ודובכ לידגה הזו ,םינקחשה םע ישיא עגממ ענמנ

 היה ולוקו ,רישל םג יבא בהא ןורטאיתל ףסונ םנמא
 ןודאה :תיבב תורזועה תחא האטבתהש יפכ וא ׳ןזח לוק
 .תיתיב הבהא הראשנ וז ךא ,רפכב ונלש רמוכה ומכ רש

 ,רומאכ ,יכ ףא .ןורטאיתל וצרמ לכ ןתנ היחב

 ,ינלופה ןורטאיתה לש םייזכרמה םירקבמה דחאל השענ
 ,הקסנחוב בוחרמ אבה שחל־שחדל רתוי היה ךורד ובל

 ־ןורטאית .תודדונ תוידוהי תוקהל םהישרק ודימעה םש
 הז םולחו .ול םייח םולח השענ ,המר לעב ידוהי עבק
 לש הרבח ותישאר .1927 תנשב וצרמו ועיגיב םשגוה■
 ןטק ןועמב יטמרד וידוטס ,ידוהיה ןורטאיתה■ ידידי
 םירסמתמה םילעופ ויריבח יבורש ,הקסראלוטס בוחרב׳
 הקהלב ימצעב יתפתתשהש רחאמ .המבל יטסילאידיא טהלב
 .ןוסרדורב ,םכילע־םולש ׳ץרפמ ונבאש :הייפוא יל רוכז וז

 .קיוויילל "םוש" תא ונגצה

 ינב" תכשלל ונתקהל הנמזוה — ינרכוז — םימיה דחאב
 תצק רהרה ,תוצעיתה םשל ונתוא סניכ יבא ."תירב
 סומינה ןמ ירה ,הגעינ םא .ברסגש ינבשוח:" :רמאו
 עוגפל ידכ םהב שיש םירבד ונלש תוינכותהמ קוחמנש
 ךא "...בשוה ינא ,םינגרובב ,תאזה ההובגה הרבחב
 םייפכה תואיחמ שער .בשות אוה המ וגל רמול קיפסה אל

 .וניתפתנ אל .ותבשחמ תא רשיא
 לש ותלהנהב ביציו עובק ןורטאית םק 1927 תנשב
 םידוהיה תוארטאיתבש םיבוטה דחא היהש ,בוקרוט הנוי

 .ןילופב
 האיצוה םילעופה ברקב וז ותוליעפו יטסיבראנאה ורבע
 ¬חיב ול קיזה הזש ןבומ אליממ .קיבשלוב לש םש יבאל

 הזב היהו .תינרמש התיהש תינויצה תרמצה םע םיס
 לארשי ץראל הבהא הטהל ובלב ןכש ,יבאל קדצ־יא
 אל םא התוארל תוחפל ,הילא עוסנל התיה ושפנ תאשמו
 דקומכ וב דקי יתרבחה קדצה■ :ןוכנ ךא תב עקתשהל
 רעונ יגוח ול הבהאלו הרבחל וקבד אושל אלו שפנה

 .םיטנדוטסו

 תגצהמ ונרזח הלילב םעפ :תחא הייווח ינורכזב התרחנ
 קרו הממד התיה .ויתובשחמב! עוקש ךלה■ יבא .ןורטאית
 םש־יאמ הצרפ עתפל .דהדה הכרדמב שיקמה ולקמ לוק
 :דחאה: ארק ,יבא םהיניעל הלגתנשכ .תשעור רעונ תצובק

 ־ידוהיה ןותעה הז)י "קינניי׳זד יבוג" לש ילאמשה דצה יחי
 יבא .האירקל ופרטצה םלוכו .(אקארק לש ינויצהו ינלופ
 וקזיח הלאכ םידה .שגרנ שחלב םולש הנעו ותעבגמ ףינה
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 הריואב תיאנותעה הדובעב תחנ העבש אלש וחור תא
 .ושפנ ךלהמ תיגולואידיא הניחבמ הגוש

 יתבשקה סיראפב הפקה יתבמ דחאב 1940—1939 ףרוחב
 ךרדל ותאצ ינפל :יקסבוקאבונ טנומגיז לש ורופיסל
 :ברס יבא .ומע אציש יבא תא ענכשל עסינ ןילופמ חורבל
 ינא ןקז .םיככתו תובירמ ,רכנ ייח תויחל דוע ישפא יא"
 ברקב ןאכ ראשהל ינא ףידעמ .ידיב קשנו ברקל תאצמ

 ."ןילופ ידוהי
 דירפגיז בוטה ודידי ןכמ רחאל וב ריצפה היינשבו
 ,ינא עדוי .תומל ושוריפ ןאכ ראשהל" :ברס בושו ,סנומ
 םמע דובעאו םמע ראשא .םידוהיה לכ ףוסכ היהי יפוס
 דוע הארא אלש ,ביאכמ דבלב הז קרו .יתוחוכ תיראשב:

 ."ידלי תא
 םהה םימיב ורמאש יפכ — ול .דיה .בובלב ראשנ
 ץב יוגכ לולצלו תוטנל היה לוכיש עמשמ ,"בוט הארמ"
 אלש ׳תואטיגה לכבכ ,בובל וטיגב םירבד ויה היה .םייוג

 .םיבלככ םיפדרנו בער־יזמ .דובכהו רסומה בטימ יפל ויה
 ינפב םיהלא םלצ תורמתשה םא יכ ,אלפה היה ןווינה אל

 דע דמעמ קיזחי יכ ןימאה אל .תאז לכ האר יבא .םיבר
 .וטיגה ןמ קלתסהל ברס ןכ יפ לע ףאו ,המחלמה רחאל
 ,טסוגבאב הלודגה "היצקא״ב םיכלוהה םע ךלה אוה
 "וחיטבה" ןה הלאלו ,טארנדויב "טאר לאיצוס" היה יכ ףא

 .םהב עוגנל אל םיצאנה
 .ודגנכ אלו ול רזע םייחה לכ התיהש ימא םג הכלה
 םירמאמ קר .וירחא יבא ריאשה אל טקולמ רפס
 רשא הלא לכ תובלב םחו יח רכז :הזמ רתויו דואמ םיבר
 אוהש א״שיצ לש ךוניחה יתב ידימלת תובלב ,והוריכה

 .(םהמ דחאב החיה הרומ ימא ףא) םלהנמ היה
 תקסנימאק אדיא תינמאה יל הרמא רשא םירבדה הלאו
 ויבאש יבשחת אנ לא" :באלצורווב המע יתשויגפב׳
 ,וניתוקהלו ונינקחש ,ונלוכ וגא .רבדה ןכ אל ׳דבאו הפסנ

 ."ונב יח אוה .ותוישיאו וחורמ ,ונממ קלח וננה





 האושה





 יצאנה שוביכה תפוקתב אקארקב םידוהיה
 תאמ

 טנומרודדייטשטגא הרוד .רגמ

 תא םיללוכ םיווקב ראתל אוה ןושאר ןויסנ וז הריקס
 תפוקתב אקארק ריעב תידוהיה היסולכואה לש היתורוק
 הריקסה לש םימצמוצמה הימוחת ינפמ .יצאנה שוביכה

 ¬תוהש ׳וקה לש תודוקנה ירקיעל אלא שרדיהל ונלוכי אל
 ¬ורוק ולגלגתנ ולולסמבשו ירלטיהה ןוטלשה ידי־לע הוו
 תורוקמה ףא .המחלמה תונשב אקארק תודהי לש הית
 המלש תנומת רייצל ידכ םהב ןיא ןיידע ונידיב םייוצמה

 ¬ראה וינפל וחתפיי דיתעבש ,ןוירוטסיהה קר .תילכתב
 קפס אלב ןיחבי ,ופאטסיגהו .ג.גה ןוטלש לש םינויכ
 תחא אל ראתל ודיב אהיו תודבועה ןיבש תימינפה הקיזב
 לש הנברוחל ואיבהש ,תוערואמה תרשרשב תוילוחה ןמ

 .אקארק תודהי
 ידוהיה םעה לש ותדמשהש ,עבק גרבנרינ טפשמ
 .היקודקדו היטרפ לכל שארמ הננכותש ,תינכת יפל התשענ
 לע הנעשנש תירלטיהה הטישהש ,ונא םיעדוי תמאבו
 ,האנוהו המרמ ,קזח תעירפו תומילא ,תוסגו תוירזכא
 ויתוינכת תאו רטשמה לש וירקיע תא תוביקעב המייק
 — ןילופ תודהי יבגל וז הטיש לש היתואצות .ורצוי לש

 .הלעמו שפנ םינוילימ השולש לש הדמשה
 ¬חל הפיאשהו םזירלטיהה לש ויתולועפ תטיש תרכה

 ¬ווהכ םירבד תוארל הצור וניאש ימ לכל ויתועפות ףוש
 ותבוחו םזירלטיהב המחלמל רובעי אלו יאנת ןה ,םתיי
 תומואה ןוחטב ,םלועה םולש תא שקבמש ימ לכ לש

 .םדאה תוריחו
* 

 ¬ינ יצאנה שוביכה תונשב אקארקב םידוהיה תורוק

 .תופוקת שולשל הקולחל םינת
 ידיב השבכנ ריעהש עגרב תלחתמ הנושאר הפוקת
 תיתגרדה הלבגה הנמיסו ,6.9.1939 םויב :רומאל ,םינמרגה
 םייטרפה ,םייחה ימוחת לכב תידוהיה היסולכואה תויוכז לש
 םיסחיב ,הל הצוחמו תידוהיה הרבחה ךותב ,םייללכהו

 וז הפוקתב .שבוכה לש וז םעו תינלופה היסולכואה םע
 םתסנרפ תורוקמ ׳יללכה קשמה ייחמ םידוהיה םיעקפומ
 חוכב־הדבעה לש היטעב ךלוהו תחופ םרפסמ ,םימתתסמ
 תוקדקודמ תוקידבב םה םיספתנ ףוסבלו ,אקארקל ץוחמ

 .הרטשמה תוארוה ךמס לע
 תא ואלכ ובש םויב רמולכ ,1941 סראמב 21 םויב
 היסולכואה .ינשה בלשה ליחתמ ,תדחוימ הנוכשב םידוהיה
 ¬קוה תדרפמ המוחש ׳הששורתנו הטעמתנ רבכש תידוהיה

 תויוכזה תיראש ףאו ינוציחה םלועה ןיבל הניב המ
 לגעמב תכעפנו תודבע ייח וטיגב היח ,הנממ הללשנ

 -ריפכה תודובע

 ןושארה "שוריגה" שמשמ ישילשה בלשל רבעמ־תדוקנ
 ¬יפה הדמשהה הליחתמ הז ןמז־קרפב .1942 ינוי תליחתב

 םינומה שוריגו םינומה תוחיצר !בחר הדימ־הנקב ,תיס
 .הדמשהה תונחמל

 ,3.6.1942 םויב קנארפ ידי־לע ןתינש ,וצה ךמס לע
 ¬ימדאה תונוטלש לש םתושרמ םידוהיה יניינע םירבוע
 ־בה תרטשמ לש תידעלבה התושרל תיללכה היצארטסינ

 הובגה דקפמב םידוהיה לש םהייח םייולת התעמ .ןוחט
 .ג .גה תרטשמו .ם .םה לש

 סראמב 13 םויב וטיגה לוסיחב םייתסמ הז ןמז־קרפ
 םיפלא אלא םייחב םיראשנ אל וטיגה ידוהימ .1943
 תדובע הנחמ לא םיחלשנה ׳םישנו םירבג לש םידחא

 .בושאלפבש ,ריפכה
 דע אקאדק ידוהי ואצמנ ובש ,בושאלפב הנחמה תורוק
 תורחא םידעמ םהיחא תציחמב 1944 רבוטקוא שדוח
 .וז הריקס לש התרגסמל ןיינע םניא ,םידחוימ הגחמ־יאנתבו

* 

 םהבש תובוחרה ויה דימ ,אקארקל םינמרגה וסנכנשכ
 ¬פנתהו תויוללותשה ,תויוללעתהל םידע םידוהיה וררוגתה
 וליפאו םירבג וכה וללה .םינמרגה םילייחה דצמ תויול
 ,חרוא־ירבועמ םינועש ופטח ,םישישי ינקזב וצציק םישנ
 .תויונחה ןמ תורוחס ודדשו םידוהיה יתבמ שוכר ודדש
 ¬צו םינקז םישנו םירבג יארע־תודובעל ופטח םינמרגה
 ¬ישל םיטיהר ריבעהל ,תוינוכמ תוקנל םוצירהו ,םיריע

 וספתנש םיניינב לש תופצר קרמלו דבכל ,םייאבצ םינוכ
 תדחוימ חור־תרוק .תובוחר אטאטלו םידרשמ ךרוצל

 .םשובלב ורדיהש םישנא ףוטחל םינמרגל םהל ,דתיה
 לש םמלעיה לע ורפיס שוביכל םינושארה םימיב רבכ
 ורזח אל בושו הדובעל ופטחנש ,םישנא תורשע המכ

 תוירי תמשאב םירסאמ לש םירקמ ועריא ןכ .םהיתב לא
 רוצמה תועשו תובוחרב ובראש תונכסה .!םינמרג לע
 דימת וריכזה ,םיברעב לופיא הילע לטוהש הממושה ריעב

 .ביואה ידיב תאצמנ אקארקש
 ¬דאה הארוהה .2 אבצה תונוטלשל הנותנ ,דתיה ריעה

 ןאמקיש תחפשמו םזדארטסמ רקוצ תחפשמ ורסאנ ,לשמל ,ךכ !

 לש ןויכרא) תובקע םוש ןהירחא וראשנ אלו ,הקזדורג בוחרמ

 41x1,1׳״סחד יא׳יס]?-) אקארק לבחב תירוטסיהה תידוהיה הדעווה

 .(1ו195־ו ,139 'סמ ,\\ז6<12166) 2!׳(1(;״5166)1£0,מ18)1 1115101ץ02ח£]

 .ה.י.ו.א :רוציקב

 רלטיה לש ותדוקפ יפ־לע םקוהש ,שוביכה יחטשל יאבצה להנימה 2

 .1939 רבוטקואב 26 םוי דע טלש ,1939 רבמטפסב 29 םוימ
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 ¬תנש הארוה ,היידוהיל עגונב הנושארה תיביטארטסינימ

 ,יקצמילק בלסינאטס ר״ד ריעה שאר ןגס תועצמאב המסרפ
 ןוטלשה שאר תאמ 8.9.1939 םויב ןתינש וצה היה
 תויונחה לכ ןומיס לע דקפ הז וצ .םייחרזא םיניינעל
 הוד־ןגמ תואב המודכו תודעסמה ,הפקה־יתב ,תוידוהיה
 םא) טלש יבג לע וא תונחה ןולחב עבקיהל וילעש
 תויונח רידגהל םג עדי ינמרגה קוידה .3 (םינכודב רבודמה
 ןוההש וא ,םידוהי ידיב הלעמו ןייצחמש לב ,תוידוהי

 .אוה םידוהי לש ןהלש

 ¬ידב ינימ לכ לע הלקה תויונחה ןומיס לש וז הרוצש ןבומ

 ¬ידניא תוטישפ לעו ,הרטשמה םעטמ תועיבקב ושענש תוק

 ¬ופיחב אבצה לש םינושה םידודגה יליח לש תוילאודיב

 םינושארה תועובשב רבכו .םולשת אלל הרוחס רחא םהיש
 ןברקל םינושאר םילודגה תורוחסה־יגסחמ ויה שוביכל
 תוינוכמב ואצוה םיידוהי רחסמ־יתבמ .יארפה דושה
 לעבו ,רוע־ירצומו תורוע לש יאלמו ,םידב תוסומע

 ימ לש ותדוקפב עדי אלו ךובנו דחפומ דמוע היה תונחה
 היה ללכ ךרדב .*החקולה דודגה והזיאו הרוחסה תחקלנ
 ירהש .וגישהל לקו חונ אהי ידוהי שוכרש ,רבדב חרכה
 ¬זא םיניינעל ןוטלשה שאר לש ותארוה הנווכתנ ךכל

 שוכר ריבעהל הרסאו 6.9.1939 םויב הנתינש ,םייחר
 .6 שוביכה יחטש םוחתב ותוירחאמ רטפיהלו ידוהי

 לש ילכלכה םמויקל הנושארה תינמרגה תולכנתהה
 .רתלאל ,םיאור ונאש יפכ ,האב ,השבכנש• הנידמב םידוהיה

 דרשמ שדיח 1939 רבמטפס לש הנושארה תיצחמב
 .המחלמה תמהמ וקספנש ויתולועפ תא תידוהיה הליהקה

 ־קב ידיחיה ׳יקצמילק באלסינאטס ר״ד ׳ריעה שאר ןגס
 ,ריעה לש תמדוקה תואישנה ירבח ןיבמ ראשנש אקאר

 םעטמ חותפל ול םירכומ םידוהי םיחרזא המכל הרוה
 .ילאיצוסה תורשב רקיעב תויחרכה ןהש תולועפב הליהקה
 17.9.1939! םויב רבכו ,תילאיצוס הרזעל ףגאה םקוה ךכ

 םעטמש ,בוחר־תוזרכ תועצמאבש ,תידוהיה היסולכואל עדונ
 הליהקה לש תינמז הלהנה המקוה םיינמרגה תונוטלשה
 ־רביב קראמ 'םורפ אוה הלהנהה ר״ויו ,תיתדה תידוהיה

 .טאלבדלוג םלהליו ר״ד ונגסו ןייטש

 ¬פתש ,היסולכואל הארק הליהקה לש השדחה הלהנהה

 תא םלשתו הדובעה תומוקמ לכ תא ליגרכ להנתו ליע

 .ג.גה לש ונוטלש ימוחת לכב תוידוהיה תויונחה ןומיס לע וצה ב

 ןמוי) 1939 רבמבונב 23 םויב קנארפ יללכה לשומה תאמ אצי

 .(1939,8 רפסמ ,.ג.גה לש תודוקפה

 ונקורשכ ,רתוי רחואמ ןמזמ הדבועה שמשת יטרפ דושל המגודכ 4

 .יקסיומאז בוחרב ףוטסדלוג לש םירקיה תונייה ןסחמ תא ןיטולחל

 םידוהיה יניינעל ץעויה ,טדנארב .ס.סה לש ותעד לע השענ הז דוש

 רפסמ ,תירוטסיהה תידוהיה הדעווה לש ןויכרא)ןוחטבה תרטשמב
1447). 
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 .12, מ0 1939

 הליהקה תפוק .הליהקה ימד ראש תא ןכו יתליהקה סמה
 ¬דה תויעבה תמחמ רקיעב ,םיבורמ םיכרצהו הקיר התיה

 .ריעה יינעל ילאיצוסה תורשה לש תופוח

 היהש רבד ,תידוהיה היסולכואל םייתדה םיכרצל הגאדה
 ינפמ התחדנ ,הליהקה לש הידיקפת ירקיעמ וישכע דע
 תריגס לע ורזגש ,םינמרגה תונוטלשה לש םהיתוריזג
 יתש •8 7 6תידוהיה הטיחשה לעו 6הלייפתה־יתבו תסנכה־יתב
 ועגפ ,תואיפהו ןקזה חוליג לע הרזגה תפסותב ולא תורזג
 ¬מב םירושקה םיבחר םיגוח לש םייתדה תושגרב השק

 רתוי השק השענ םייתדה םייחה חופיט .תיתדה תרוס
 .8 רתויו

 ףוגל תיתדה תידוהיה הליהקה התיה ונתשנש םיאנתב
 םיאנתה יונישל יוטיבו ,םייקשמו םיילהנימ םידיקפת לעב
 הליהקל תיתדה תידוהיה הליהקה לש המש תבסה שמשת

 .ןוחטבה תרטשמ תארוה יפ־לע ,תידוהי
 ¬חה הלהנהה הננוכתנש רחאל םידחא םימי ואצי אל

 ןיינבב היתולועפ תא הלהינש ,הליהקב ורקיב רבכו ,השד
 ¬ל .ןוחטבה תרטשמ יגיצנ ,הקסבוקארק בוחרבש םדוקה

 ןוויכו ,הז רוקיב לע ןכל םדוק ועידוה הליהקה תלהנה
 ¬רה עטק תאו ןינבה תא תונפל התרוה תוירקתל הששחש

 תותלד לע םוי םוי אבצש .םיינעה להקמ ול ךומסה בוח
 ¬שמה יגיצנ ׳םידחא םיניצק .תילאיצוסה הרזעה ידרשמ

 ימשרה עגמה .ןיוזמ רמשמ תיוולבו תוינוכמב ואב ,הרט
 ־ארק תודהיי תוגיצנ םע םיינמרגה תונוטלשה לש ןושארה
 לש ויחל לעי הריטסב ותליחת ,םהידי לע התנמתנש ,אק
 הליהקה ר״ויש םוש לע טאלבדלוג ר״ד ר״ויה־ןגס
 .ץינבה חתפב תחלשמה ינפ תא ליבקה אל (׳ןמבוא,)

 (01>61:5611(1נז£116161) רריפרשריב׳ואה .רצק היה רוקיבה ךלהמ

 ¬ותב אקארקל ואב םינמרגה (א) :זירכה (31615611) טרביז

 אוה ךמבוא׳ה (ב) !םידוהיל עייסל ידכ אלו םיחצנמ תר
 דבלב אוהו הליהקה לש היתולועפל ישיא ןפואב יארחאה
 ¬שמ תונוטלשל קרו ךא םינותנ םידוהיה לכ (ג) !הגציימ

 תא איבהל םהל רוסאו (516116116115^011261) ןוחטבה תרט

 '5101166— ןוחטב ימעט ויה תסנכה־יתב תריגסל ונתינש םימעטה 6

 £111 33111: <\11£1נ311361נ6;1 : ןייעו .1ו61{5ק011261110116 06110616,

 תאמ אובמ ףוריצב ,18 ׳מע ,1940 תאצוה ,1מ1 015161101:106310311

 .20.10.1940 םוימ רלהיב

 לש תודוקפה ןמוי) 20.10.1939 םוימ קנארפ יללכה לשומה תדוקפ 7

 .(1939 ,1 רפסמ ,.ג.גה

 תנש לש ויתסב תונוטלשה ואיצוהש וצב יוליג ידיל האב וז הדמע 8

 םויו הנשה שאר ,םיארונה םימיה יגחבש ,עבק הז וצ .1940

 לכ תא קיזחהלו םתדובעב אצמיהל םידוהיה לכ לע ,םירופיכה

 אבוהו ףוחד אצי וצה .ליגרכ םיחותפ הבאלמה־יתבו תויונחה

 תידוהיה הצעומה םעטמ םינולע תועצמאב היסולכואה תעידיל

 23 ׳לג ,אקסבודי׳ז הטיזאג) 3.10,1940 ,הנשה שאר לש א םויב

 .(7.10.1940 םוימ
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 .9 דחא םינמרג ןוטלש םוש ינפב םהיתונלבוק
 דחוימ רודמ .דז ןמז־קרפב החתפ !0 תחטבה תרטשמ

 ,2 הקסרומופ בוחרב ,הבשומ־םוקמב םידוהיה יניינעל
 .1!ולהנמ שמיש ל״נה טרביזו

 ־בואה ברקב הפי שיגרהל ולחה טרביז לש וישעמ תא
 דקפשמ ,הז רוקיב רחאל םיטעמ םימי תידוהיה היסול
 חטשב ורפחנש תוחושה לכ תא תועש 48 ךשמב םותסל
 ויה ולא תועש 48 .ריוואה ןמ תופקתהה דגנכ ריעה לכ
 םירופיכה םוי ברע :רומאל ,רבמטפסב 23־ו 22 םימיה
 טרביז הרוה גחה רחאל םידחא םימי .שודקה םירופיכה םויו
 תסנכה־יתב לש םירקיה השודקה ישימשת לכ תא רוסמל
 יחרזמה ןוכמל דדנ הלא השודק־ישימשתמ קלח .ריעב

 ־מא תוידוהי תורונמ המכו המכו (0511ת5:11״<) םסרופמה
 .קנארפ לשומה לש ובשומ־םוקמ תא וטשיק תויתונ

 הליהקה השרדנ םהיפ־לעש ,םיווצ ואצי הז רחא הזב
 םירדחהו םיניינבה לש םטוהיר ךרוצל ,םינמרגל קפסל
 תלאב אצויכו תונוליו ,הביתכ־תונוכמ ,םיטיהר ,וספתנש
 םלטיל םג וא הלא םיצפח תונקל הליחתה הליהקה תלהנה
 ולטנו ושפיח הנושארו שארב .םידימא םיחרזאמ די־קזוחב

 .המודכו תושידח תופס ,דרשמ יטיהר ,םיינרדומ םיטיהר
 ישנא ׳םינוש םינמרג תודיחיב הליהקב ורקיב ךכ לע ףסונ
 .םינוש םיצפח ועבתו ,םיחרזא ףאו אבצו הרטשמ ׳.ם.ם
 היה םוי־םוי .םהל ברסל םחוכב היה אל םידוהיהש ןבומ

 תעד לע תודוקפ ןתונו תידוהיה הליהקה ןיינבל אב טרביז
 ¬רשמ !םויל םוימ ורבג םינמרגה לש םהיתועיבת .ומצע

 םיאב םינמרג רתויו רתוי ,םיכלוהו םימקומ םישדח םיד
 .שוביכה ןוטלש לש ובשומ םוקמ תישענ אקארקו ,ריעל
 1939 רבוטקואב 12־ו 8 םוימ רלטיה לש ותדוקפ ךמס לע

 לשממהו ,"םישובכה ןילופ יחטשל יללכה לשממה" םקוה
 26 םוימ ונוטלש תא שירוה וישכע דע םייוקש יאבצה

 ,קנארפ סנאה יללכה לשומה .יחרזאה לשממל רבוטקואב
 ל״נה ךיראתב איצוהש זורכב חיטבהו התע ה? הנמתנש
 חיוורי קדצ ןוטלש תחת יכ" השובכה ץראה תיסולכואל
 תודוקפל תודגנתה לש תונויסנש ,םייא ,"ומחל תא דחא לכ
 .םינפ־אושמ אלל חוכב ואכודי ,רדסלו םולשל ,תונוטלשה
 ¬על לכוי ׳תוקדוצה תודוקפ,ל תייציש ימ לכש חיטבה אוה

 םויאה ;םידוהיה םג וחכשנ אל הז זורכב .החונמב דוב
 תחת אצמנה חטשב םוקמ אהי אל םידוהיה םילצנמל,ש
 ־ךלהו םידוהיה ןיב הדרח ררועל דעונ ,׳ינמרגה ןוטלשה

 .רוביצה יגוח ראש ןיב םהל ןייוע חור■
* 

 .193 רפסמ ,אקארק ,.ה.י.ו.א 9

 .ופאטסיגל ןומ.דה יפב יוניכ ,51ק0 רוציקב וא,5!(: 1161־ 116115ק011261 10

 הז םש .׳םיפש׳ םשב וארקנ םיידוהיה םיניינעל ופאטסיגה יצעוי 11

 ישנא לא תופיכת םידוהיה ונפש העשבש ,ךכ לכ יראלופופ השענ

 ׳םמ ,אקארקב .ה.י.ו.א) 11611 0161 רובידב םיחתופ ויה ופאטסיגה

112). 

 תונווכמ ויהש ,תודוקפ המכו המכ איצוה שדחה ןוטלשה
 ־בכ טרפה יניינעב םהיתויוכז תא וליבגהו םידוהיה דגנכ
 ימשר ףסואב תימשר םימסרפתמ םיווצה .שוכרה יניינע
 ,תויקוח תוארוה לע םיכמתסמ םהשכ ,ןוטלשה תודוקפ לש
 ןניאש ,תורחא תוארוה םג שי הלא םיווצ לש םדצבו
 אלא ,קוח םוש לע תוכמתסמ ןניאו םוקמ םושב תומסרפתמ
 ,הליהקה תלהנה לש התעידיל בתכבו הפ־לעב תורסמנ
 תועצמאב תידוהיה היסולכואה לש התעידיל ןתוא האיבמה
 תוארוהה םוס־יפ לש וז ךרדב היה ידו .תובוחרב■ תועדוה
 יקוחה םבצמל עגונב טלחומה ןוחטבה־יא תא שיגדהל ידכ

 .םידוהיה לש
 התיה טרפה םוחתב םידוהיה תויוכז לש הנושאר הלבגה
 ¬דב 1939 רבוטקואב 26 םוימ קנארפ לשומה לש ותאדוה
 הלבגהל .12 תידוהיה היסולכואל היפכ־תדובע תגהנה רב
 םיפרצמש אלא הב רמאנ אלש יפל ,םצמוצמ יפוא עדונ וז

 2״3״£5-) היפכ־תדובעב םידבועה תוגולפל םידוהיה תא
 תונותנ לעופל הז רבד איצוהל תוארוההו (2זל6;16חת1קק5
 ןתינ ךכ ידי־לע הרטשמהו .ס.סה לש ןוילעה דקפמה ידיב
 תרדסהב גלפומ שפוח הרטשמה לש םידיחי םידקפמל

 .םכרד יפ־לע .ריפכה תדובע תבוח
 תא םינמרגה וגיהנה רבב וז הארוהל רשק לכ אלב
 אל :רמאיהל הנתינ תמאהו םידוהיה לש היפכה תדובע
 יתורירשו לוכיבכ ׳יטרפ, ןפואב םא יכ זכורמב הובגמ
 תונוש תודובע יכרוצל תופיטחה .םינושארה שוביכה ימיבכ
 ךרוצה לע העדוהה םע דחי .!3 םוי לכב םישעמ ויה
 ,תויושר ינימ לכ ואב ,המודכו דרשמ־יכרוצ ,םיטיהרב
 ןמ םייטרפ םישנא ףאו הרטשמו אבצ תוגולפ ,תודסומ

 ¬ובעל םישנא םהל קפסל ועבתו ,יאבצה! יחרזאה להנימה
 .ךלהו לדג הדובעל םילעופ תקפסא לע תועדוהה םרז .הד
 ,טרביז דצמ תדמתמ תרוקיבל הנותנ התיה הליהקה תלהנה
 ידב .םינמרגה לש םהיתוארוה לכל דימ תייצל התבוחו
 ,הדובעה תוחוכ לע חוקיפה תא איהש העש לכב רשפאל

 לכ םושיר לע 1939 רבמבונב ןייטשרביב ר״ויה הווצמ
 תובציתהה תבוח לעו 55־^18 ליגב םישנהו םירבגה
 תופיטח וז ךרדב עונמל ידכ ,אובתש האירק לכל הליהקב
 ,הדובעל בצייתהל ותלוכיב ןיאש םדא .םיתבבו תובוחרב
 תושרה.׳יעוצקמה וקוסיע ינפמ וא ותואירב בצמ ינפמ םא
 םוקמ־אלממ דעב םלשי םא ,וז הבוח ידי תאצל ול תנתינ
 ¬חה יחולשל םימולשתה ןרקל המורתה .קפסת הליהקהש

 .עובשל םיבוהז ינש התיה היפכ־תדובעב םיביי
 לש הז יללכ םושירב הליהקה החתפ רבמבונב 8־ב

 םוחתב תררוגתמה תלעמו 16 ליגמ ,תידוהיה היסולכואה
 ־גוהש ,הז םושיר .!!הל תוכומסה תוליהקבו אקארק ריעה

 ♦11*39 ,1 רפסמ .ג.גה לש תודוקפה ןמוי 12

 .386 ׳מע ,ןלהל ןייע 13

 ?10!20<:11מ, 5123^103, ^013 : םיאבה תומוקמה ונמנ העדוהב 14
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 תא ואציש" םישנאה לע םג לח ׳הבוחב תועדומב רד
 .15 שפנ 68.482 :םושירה תואצות .״תיתדה תידוהיה הדעה

 .16 ידוהיה רביהה־ןמיס רבדב הרזגה האצי הז ןמז־קרפב
 הלעמו רשע ינב םידוהיה לפ םיבייח 1939 רבמצדב 1. םוימ!
 מ״0 10 לש בחורב ,ןבל טרס תינמיה םעורז לע תאשל
 רכיהה־ןמיס לש הדוקפה .לוחכ עבצב דוד־ןגמ םע ׳תוחפל
 ידוהיבו .!? אוה ימ ידוהי הנושארה םעפב הרידגמ ידוהיה
 !השמ תד ןב היה וא ונהש ימ לכ (א) :אופיא בשחנ

 ןאכמ .השמ תד ינב ויה וא םנה ומא וא ויבאש ימ לכ (ב)
 ¬נא םגו ןושאר רודמ םהיאצאצ ןכו ורצנתהש הלא םגש

 .18 םידוהיכ םתוארל שי תבורעת־יאושגמ ודלונש םיש

 תאישנל לגרתהל אקארק ידוהי לע היה השק הליחת
 לע ומ!ישל וחכש בוחרל ואצישכ ,בור יפ־לע .רכיהה־ןמיס
 ריעב עונל ידכ הליחת הנווכב ותוא וחקל אלש וא םעורז
 רכיהה־ןמיס תאישנ־יא תמשאבש יפ־לע־ףאו .ישפח ןפואב
 ¬נוק ויה ,רסאמ שנועל הדוקפה יפ־לע םירפצ ויה ידוהיה

 סנקב בוחרב ורצענש הדוקפה יריפמ תא הליחתב םיס
 ,רסאמה שנוע תא וגיהנה ןמז רחאל .םיבוהז 10 לש יפסכ

 ־ןמיס תאישנ לע הארוהה תא אקארק ידוהי ורמש ךכו
 .19 הריתי תונדפקב ידוהי רכיה

 ¬יצה ברקב תונוש תובוגת הררוע הז ןמיס לש ותגהנה

 רבדב וארש יפל ,הדרחב התוא ולביק םבור .ידוהיה רוב
 וששח רקיעב .תופסונ תופידרל עקרקה תרשכה ןיעמ
 יפכ — םשמ ירהש ,הדובעל תופיטחו תובוחרב דוצמ ינפמ

 .םירזוח ויה דימת אל — עודי היה רבכש

 ¬ומורת תא האיבהו תידוהיה היסולכואה אופיא הזרדזה

 ,תינפוג הדובעב םיבייחה יחולשל םימולשתה ןרקל הית

 ונגי הליהקה הקפיסש םידבועה תוסכמש המימת הנומאב
 וכשמנ תופיטחהו ודבתנ ולא תווקת םלואו .ראשה לע

 .וכלהו

 לש ןמיסב תידוהיה היסולכואה הדמע ןמז ותוא לכ

 11521(1, ^40£113# ?1351(1 ^1011(10, ?1־4<1011( 0261־^007,

 113(121526^, 111152023, 8^1^1111^1 061־00, 170100, 2313101:-

 .20\^, 210100101, 00110)00, ?052013^, ][01־02706

 601*10111: 111301: (110 ׳131181(011: (101: ^11(11501100 0001010(10 10 15

 .1^31(311 (13.מ£. 1939—30.^. 1940)

 ,רטכו איצוה ,אקארק לילגב םידוהיל ידוהי רכיהךמיס׳ לע וצה תא 16

 •18.11.1939 םויב ,אקארק זוחמ לשומ

 תבייחמ הרוצב המסרפתנ ,ידוהי7 גשומה לש שממ תיעזג הרדגה 17

 .24.71.19140 םוימ רתוי תרחואמ הדוקפב .ג.גה ןוטלש ימוחתב

 ומלהש ,םירומח םישנוע םייופצ ויה תאזה הארוהה תרפה ןז1עב 18

 םהיפלשו 23.1.1.1939 םוימ קנארפ יללכה לשומה יזוצ תא קוידב

 ־ןמיסל תוארוהב העיגפב םיכורכה םיניינע .רסאמ שנוע עבקנ

 לש תודוקפה ןמוי) םידחוימ ןיד־יתבל םיפופכ ויה ידוהיה רכיהה

 .(31.11.1939 םוימ 8 רפסמ ,.ג.גה

 ,,רכיהה ןמיס׳ אלב בוחרב ספתנש ,ידוהיל היה יופצ וטיגה ןמזב 19

 .תוומ שנוע

 םישופיחה היתותוא תא הב ונתנ דחוימב לבא ,רוריט
 ,םישופיחהו ,ריעה לש םיגוש םיקלחב וכרענש םידימתמה

 ויה םירוכז .ןבומב ,תידוהיה הנוכשב — םירקבל םישדח
 עבורה יבשות .1939 רבמצדב 6־ו 5־ה ימי אקארק ידוהיל
 בוחרה לש ןימי דצמ םיכילומה תובוחרה לבו ינימשה
 הלסיוומ תויבה לע תעדה תא םינתונ ונא םא) הקסבולטיד
 השמחה םוי לש ורקובב ולכי אל ,(יקשזוגשזגב רשגל
 תורמשמ ובצוה תובוחרה לכב .םהיתבמ תאצל רבמצדב
 םהיבורו םינמרג ודמע תיב לב לש ורעש חתפבו ,םיפוצר
 ימ לכ ןכש ,תונולחל תשגל היה רוסא .תיבה לא םינווכמ
 הנועבו תעב .הרונ ןולחל דעבמ תוריהז־יאב ףיקשהש
 התיה הרטמה .תובוחרה לכב םישופיחה וליחתה תחא
 הלע םרועיש םא םינמוזמב ףסב םגו ףסכו בהז־ילכ דודשל
 ירבד לב דושל ןברק ולפנ השעמל .20 םיבוהז םייפלא לע
 ,תופקשמ ׳תונומת ,תונמא־יצפח ,רתויב םירקיה ךרעה

 ראשו םידב־ילילג ,הביתכ־תונוכמ ,וידאר ינקתימ ׳םיחיטש
 וכרענ םישופיחהו .םישפחמה יניעב ןח ואשנש םירבד
 — םיתבבש רתסה תומוקמ לבב וכפה !הריתי תוידוסיב

 םידימעמ ויה םיבר םירקמב .גגה־תיילע דעו ףתרמה ןמ
 םתוא םיגיצמ ,םהילעמ םהידגב תא םיטשופ ,םישנו םירבג
 םישופיחב .שאר דעו לגר ףכמ םתוא םיקדובו םימוריע
 םיעונצ תומוקמב שופיחמ םיענמנ ויה אל ךרע־ירבד רחא
 עבורה תובוחרב ועלקנש ׳םידוהי חרוא־ירבוע .םישנה לצא
 דחוימב ,םירדחל תוצובק־תוצובק ורבעוהו וספתנ ,רוצנה
 .תוקדקודמ תוקידב וקדבנ ןאבו ,תודעסמלו חזרמ־יתבל

 ,תואבה םג תוולמ ויה ולא תוקידבש ,וילאמ ןבומה רבד

 הלא .םישנל סחיב רקיעב ,תויוללותשהו תומילא־ישעמ
 .בור יפ־לע ורונ תודגנתה וליגש

 הליהקה ןיינב ףקומ היה רבב תומדקומה רקובה תועשמ
 ואיבהש ,.ם.סה ישנאמ המכ וצרפ םידרשמל .תידוהיה
 ־רפוכ תוירי ימויאב ונממ ועבתו טרופפר ברה תא םהמע
 תא םהל רוסמיש וחירכה ןיינבה רמוש תא .לודג שפנ
 דודשל וליחתה ןכמ רחאלו ,לזרבה־תפוק לש תוחתפמה
 ץק םש טרביז דקפמה לש ואוב קר .םינמוזמב ףסכה תא

 .21 שופיחל
 ורונש ,םישנא המכ ותמ םיימוי ךראש רוצמה ןמזב
 ולפנ הלא םימי לש ןגרואמה דושל ןברק .תובוחרב רקיעב
 תסנבה־יתב לש םיבהזומה השודקה־ישימשתו ףסכה־יצפח

 .בר יתונמא ךרע ילעבו םיקיתע םיצפח ,אקארקב

 רבכו דוצמה םשורמ ידוהיה רוביצה רענתה אל דוע

 הרוסא התיה םיבוהז 2000 לע הלועה רועישב ןמוזמ ףסכ תקזחה 20

 האר ,הבחרה רתיב ,ךכ לעו .20.11.1939 םוימ הדוקפה ךמס לע

 386 ׳מע

 הליהקה דיקפ תא .ם.םה ישנא םהמע וחקל ןיינבה תא ובזעשכ 21

 קיזייא בוחרבש תסנכה־תיב לא לבוה אוה .ךילדר ןאילימיסכאמ

 וב .דרונו הדוקפה תא אלמל בריס ףילדר .שאב ותולעהל הווטצנו

 .(90 רפסמ ,אקארקב .ה.י.ו.א)םוקמב
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 אב 1939 רבמצדב 11 םויב .השדח המולהמ וילע התחנוה
 וקחרוה םידימלתה לכו ׳םיידוהיה רפסה־יתב לכ לש םצק
 םיירוביצ ,םיידוהי םניאש רפס־יתבמ םידוהיה םירומהו
 ־יתבב םידומילהו הארוהה .22 םהיתורשממ ורטופ ׳םייטרפו
 םירומה אל שאונ ורמא אל ןכ־יפ־לע־ףא ׳ורסאנ רפס
 ,יאשחב הארוה ןוגריאב לחוה .ידוהיה רעונה אלו םידוהיה
 ¬ה היסנמיגה ןמ רקיעב ,םירומה רבחו בר ןמז אצי אלו

 .23 רעונל םירועיש לש תורדס ןגריא ,רבעשל תירבע

 ידימלת ןכו םיינוכיתהו םיידוסיה רפסה־יתב ידימלת
 ־ירבד עומשל תונטק תוצובקב םיסנכתמ ויה תובישיה
 לש םיבורמ םיאשח םיגוח םג וצצ .םייטרפ םיתבב הרות
 הלא םיגוח לש םתמקהב בושח קלח .םמצע ינפב םידמול
 רעונה ןיב הרות ירבדל האמצה .רעונה תועונת ולטנ
 ייחבש רוסחמהו םימיאה תורמל ,עגרל ףא גפ אל ידוהיה

 ,םישדח םיישק ומע איבה אלש םוי אצי אל ירהו .םוי־םוי

 .הדרחו הלהב ,תושדח תולבגה
 ןפואב עונל אקארק ידוהיל וריתה העש התואל דע
 .ול הצוחמו ריעה םוחתב — תוחפל ,הכלהל — ישפח
 ¬שמהו .0.0ה לש ןוילעה םדקפמ ,רגירק לש וצה םלואו
 ויה םיבייח 1940 ראוניב 1 םוימ .הזל םג ץק םש ,הרט
 ובזועל םהילע רסאנו ריעה םוחתב ראשיהל אקארק ידוהי
 .24 םייביטארטסינימדאה תונוטלשה תאמ בתכב ןוישר אלב

 רתוי הרומח הייפכ־תדובעל יופצ היה הז וצ לע רבועה לכ
 םינמרגה !הפוקש התיה וצה לש ותנווכ .רתוי תכשוממו
 תידוהיה היסולכואה תא תקדקודמ הקזחה קיזחהל ושקיב
 םידבועה לש דיתעה־ליחל תודותע רותב ריעה ימוחתב
 םידוהיה לע רסאנ ןכמ רחאל םימי שדוח .הייפכ־תדובעב

 .25 .ג.גה יחטש לכב תבכרב שומישה
 לש תמדוק הטלחהמ עבנ םוקמה תביזע לע רוסיאה
 לש םתבוח תא רתוי תקייודמ הרדגה הרידגהש ,26 רגירק

 11.1111939 םויב ,אקארק רוזא לש ׳ףש׳,1 ,רטכז ידי־לע ןתינש וצ 22

 .(^ת01<11111מ8 אז. 56)

 תודוקפה ןמוי) 31.9.1940 םוימ קנארפ יללכה לשומה לש וצל 23
 ¬והיה תוצעומה לע ליטהש ,(11.9.1940 םוימ 51• רפסמ ,.ג.גה לש

 לש םדוסייז םיידוהיה רפסה־יתב יניינעל הגאדה תבוח תא תויד
 הצעומה .אקארקב תישעמ תובישח העדונ אל ,םישדח רפס־יתב
 ןוויכ ,רפסה־יתב יניינע תא ןגראל התלוכיב היה אל תידוהיה
 הארוהה ירועיש ןתמ .אקארקמ םידוהיה שוריג ןמזב הז היהש
 ןכמ רחאל ומייקתנ יאשחב םירועיש .יאשחב אבהל םג ךשמנ

 .1942 תנשב ׳יוניפ׳ל דע וטיגב

 רפסמ ,.ג.גה לש תודוקפה ןמוי) 211.12.1939 םויב אצוהש וצה 24
 היה הכלהלו ,אקארק רוזא לכ לע לח ופקות (1939 תנש ,13
 ,רוזחל אלש תנמ לע םירוגמה םוקממ רובעל רוסיאה■ וב לולכ

 .תועיסנה תא רשפיא אל השעמלש רבד

 רפסמ ,.ג.גה לש תודוקפה ןמוי) 26.1.1940 םוימ קנארפ לש וצה 29
 .(1940 תנש ,10

 היינש הארוה ,1939 תנשמ ,14 רפסמ ,.ג.גה לש תודוקפה ןמוי 26

 תבוח הלח וז הטלחה יפ־לע .היפכה תודובעב םידוהיה
 ־קרפל 60—14 ליגב תידוהיה היסולכואה לכ לע הדובעה
 םא דעומה תא םג ויראהל היה רשפאו ,םייתנש לש ןמז
 .הייפכה תדובע לש "תיכוניחה" הרטמה הז ןמזב הגשוה אל

 תויהל םידבועה םיבייח ויה ,הטלחהה ןמ עמתשנש המ יפל
 ¬והל .םהיתועוצקמל םאתהב ,הדובע תונחמב םינכושמ
 םמשורל ידכ ,בצייתהל םהילע לטוה ריעה שאר לש ותעד

 דחי האירק לכל אובל ןכו ,הדובעל םיסייוגמה תסטרכב
 םילכה תא רוכמל םהילע רסאנ •ןכיפל .םתכאלמ ילכ םע

 .םהמ רטפיהל וא
 לע ,דימש ,(5ז3<ן013״ק1תו3״ת) ריעה שאר אופיא הוויצ
 שיגדהו ׳היפכ־תדובעב םיבייחה םירבגה לכ םושיר
 .ורצנתהש םידוהי םג םיבייח םושירב יכ ,םסרפש זורכב
 ותוא לכ דשמנו 1940 סראמב 6 םויב ליחתה םושירה
 ¬קה הכרעש דקפימה דגנכ .ריעב תומוקמ העשתב שדוח
 רתיב הז םושיר הארה. ,1939 רבמבונב תידוהיה הליה
 המחלמה־תנוכמ ליבשב םידבוע לש רתוי לודג רפסמ קויד
 ¬פורה לש םתעיבק לע תעדה הנתינ םעפה םלואו .תינמרגה
 ¬רכב ןייוצ רבדהו ,הדובעה רשוכ תדימ תא ועבקש םיא

 .תסט
 הדובע התיהש ןיב ׳הדובעל וחקלנ םישנא רתויו רתוי
 תילכתל לבא ,יערא תדובע אלא התיה אלש ןיבו עבק לש
 הליחתכלמש אלא םידבועל ללכ וקקזנ אלש שיו .תמיוסמ
 תוחוכ קפסל הסונא חתיה הליהקהו .םהב ללעתהל ושקיב
 ןוגרא .ריעה תלהנהלו םיינמרגה םידרשמל ,אבצל הדובע
 ־יאלממ ידי-לע םאו ןירשימב םא עצובש ׳היפכה תדובע
 ואיבה ,הדובעה לש םיאתמ בוציקו םידבועה תריחב ,םוקמ
 הדובע יניינעל דחוימ ףגא םקוה 1939 רבמבונבש ךכל
 ךכ לכ ופעתסנ הז ףגא לש ויתולועפ .תידוהיה הליהקב
 ודרשממ וריבעהל חרכהה ןמ היהש ,םישדח המכ רחאל
 היסנמיגה לש רתוי לודג ןיינבל 5 הקסבוקארק בוחרבש

 .10 (?0<נ(יז2מ16) היז׳זבדופ בוחרב תירבעה

 ןמ םולשת ולביקש ,תינפוג הדובעב םיבייחה יחולש
 ¬רגה ושרדש םידבועה תסכמ לכ תא ומילשה אל ,הליהקה

 לש רתוי לודג רפסמ לע דוקשל היה •ןירצ ךכיפל .םינמ
 -ולבל םירוזאה ,םירוזאל ריעה הקלוח הז דדוצל .םישנא
 תא וקדב םירוזאה ידקפמ .םיתבו תוצובקל הלאו ,םיק
 .הדובעה ףגא ינפב ואבוה םתקידב תואצותו ,םהירוזא

 רפסמ יפ־לע םירוזאל םידבועה תסכמ תא ןייצ הז ףגא
 רוזאה ידבועש ,עבקנ ןויסינ ישדוח המכ רחאל .םהיבשות
 ¬קומה תועשב ,ןכא .2ל עצוממב עובשל תחא הדובעל ואציי
 םידעוצה םידוהי לש תוגולפ תוארנ ויה רקובה לש תומד
 תומוקמ ,םידבועה וזכרתנ םחבש תומוקמל ריעה תובוחרב

 האציש ,12.12.1939 םוימ םידוהיה לש היפכה תדובע יולימ רבדב
 .ןוחטבה תרטשמו .ם.םה לש ןוילעה םדקפמ ,רגירק תאמ

 הדובעה ףגא׳ !6 דגע ,23.7.1940 םוימ 1 ןוילג ,אקסבודיז הטיזאג 27
 .׳אקארקב תידוהיה הליהקה לש
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 ,תונוש הדובע תודוקנל םשמו ,םיקחורמ םיקרפל ויהש

 .םייאבצ הכאלמ־יתפו הלשממ יניינב ,םייאבצ םיניטקרסק

 תואטאטמ וי,ד םידוהי לש תורחא תולודג תוצובק וליאו
 תורדשב תודבועו ףרוחב גלשה תא תונפמ ,תובוחרה! תא
 האיצוהש תודועתב הניוצ התשענש הדובעה .28 ץיקב

 .הליהקה

 ןמ םרבש תא ולביק תינפוג הדובעב םיבייחה יחולש
 ¬בועה .הליהקה ידי־לע וז תילכתל הרצונש .תדחוימה ןרקה

 םיבוהז השמח דע יצחו םיינשמ — םייעוצקמ־יתלבה םיד
 ־מה־ילעב) םיבוהז השש — םייעוצקמה םידבועהו ,םויל
 תסורפי קרמה תחלצ .(םייאבצ הכאלמ־יתבל וחלשנ הבאל
 3 רובייד בוחרבש הליהקה חבטמב םהל ונתינש םחלה

 .הז רכש ומילשה

 ןמ המחלמה תליחתב ושרוגש םיינע יפלא ויה ריעב
 םיחטשה ןמ — ןבמ רחאלו ,אקארקל םורדמש תוזוחמה!
 תומוקממ םיבר םיטילפ ןכו ׳(׳זדולמ רקיעב) ךיירל וחפוטש
 ולטנש ץויב .םהיתבל רוזחל םתורשפאב היה אלש ,םינוש
 םג .םמחל תא אוצמל ולכי אלו ,םתכאלמ־יתב תא םהמ
 ,הסחמה תומוקמב אופיא ודדנ ךכו ,םהמע ויה אל תונוכסח

 ולכאו ,ריעה לש תונוש תודוקנב הליהקה םהל העבקש
 ¬קב ובצייתה םויל םידחא םיבוהז רכשב .יוחמתה־יתבב

 .םידבועה תוסכמל םיאולימ־ליח ושמישו הדובעל הליה

 הלעמל היפכה תודובעל םיאצוי ויה 1940 תנש ץיקב
 .29 םידוהי םיפלא תשולשמ

 ¬עה תוחוכ תקפסא לש וז הטיש הגגראתנש יפ־לע־ףאו

 םוניעטה ,םירבג ופטח ?בוחרב תופיטחה וקספ אל ,הדוב
 ץוחמ בור יפ־לע — הדובעל םתוא וליבוהו תונוכמה לע
 ¬מב השענ לכה .תוקחורמה הדשה־ירעל וליפאו .אקארקל

 הריכעה אל עתפ־תפיטחש ןפואב ,תודגנתה אללו תוריה
 .הליגרה ותרוצ תא דימ שבלש ,בוחרה הארמ תא

 םידוהיה רפסמ ךלהו תחפ תידוהיה הנוכשל רבעמ
 ¬וכשבש םהיתבמ תוירזכאב ושרוגש וללה .בוחרב וארנש

 אובל ופיסוהש םינמרגל םוקמ תונפל ידב ,תושדחה תונ
 םויבשכו .רימזוקב תידוהיה הנוכשב רוגל ורבע ,ריעל

 ץוחמ) תורדשב ךלהל םידוהיה לע ורסא 1940 יאמב דחאה
 וא (ישארה ראודה־תיבו לאיור ןולמ ןיבש בוחרה עטקל

 ריעה זכרמב וארנ ,תוצינקוסבו יזכרמה קושב תואריהל
 םיקוושב .30 םיידוהי רכיה־ינמיסב םישנא תוחפו תוחפ
 ¬שב אלא תוידוהיה תיבה־תורקע וארנ אל רימזוקל ץוחמש

 תוילמשחב .הרטשמה רתיה ןתינ ןהילעש ,תודחוימ תוע
 תוינרוחאה תוקלחמבו וחפוסש תונורקב קר םידוהיב ושגפ
 :תבותכה הססונתה ולא תוקלחמב .דבלב םהל ועבקנש

 ןגבו ינולבב ודבע ,םויל 200 ךרעל ,תוידוהי תוריעצ לש תוצובק 28

 .םיבשע טוקילב ודרוי

 הדובעה ףגא׳ ,6 ׳טע ,23.7.1940 םוימ 1 ׳לג ,אקטבודיז הטיזאג 29

 .׳אקארקב תידוהיה הליהקה לש

 .29.4.1940 םוימ דימש ןמטפיוהטאטשה לש וצה 30

 תודעסמב! רוקיב רסאנ םידוהיה לע .3!£0ז ;״<16״
 תוארטאיתה לכ םדעב ורגסנ ןכו ,םידוהי־אל הפק-יתבבו

 .32 עונלוקה יתבו
# 

 .ושוכר םג לבגוה ידוהיה טרפה לש ויתויוכז תלבגה םע

 לע ודיבעהל וא שוכרה ןמ ררחתשהל רוסיאה ךמס לע
 חינה ןכמ רחאל .תוקסעב קותיש ןיעמ םרגנ ,רחא לש ומש
 היהש ׳ןמוזמב ףסכה רוזחמ לע ודי תא ינמרגה ןוטלשה
 ואפקוה לכ םדוק .33 תידוהיה היסולכואה לש התושרב
 לע םיקנבב ואצמנש ,תופוקהו םיטיזופידה ,תונובשחה לכ
 העש התוא דע םש היהש המ לכ .םידוהי לש םהיתומש
 רתוה םיאפקומה תונובשחה ןמ .34 דחא קנבב זכרל וויצ
 הלדגוה אל וז הסכמ .עובשל םיבוהז 250 קרו ךא לוטיל
 .ךלהו לדגש רקויה תורמלו ףסכה לש וכרע תדירי תורמל

 ימוכס םתוא קר לבקל תושר הנתינ הכאלמה־יתב ךרוצל
 תוקידב ךמס לע הז םגו ,םלוהינל םייחרכה ויהש ,ףסכ
 .םיאפקומה תונובשחה תא להינש קנבה לביקש תוחכוהו

 לע הלע םרועישש ,םידוהיה יניינע תבוטל םימולשתה
 ןידה אוהו ,אפקומה ןובשחל םה םג ופרוצ ,םיבוהז 500
 םידוהיל וריתה אל .םידוהיל ובחש תובוחה ימולשתב
 םייפלא לע הלועה רועישב ןמוזמ ףסכ םתושרב קיזחהל
 וסינכהל חרכה היה הז רועיש לע הלועה םוכס !םיבוהז

 .אפקומה ןובשחל ,קנבל

 ¬סמה דגנכ לכ םדוק ונווכתנ םיפסכה רוזחמב תולבגהה

 תויונחב הריכמל תלבגומ הרוחס תומב — ידוהיה רח
 היה ךכיפל .םיבוהז 500־מ הטמל םרועישש ףסכ־ימוכסו
 ןטקה רוזחמה תא תמאל ידכ• הרוחסה תא איבחהל חרכה
 ,דושו המרחהמ ענמיהל ידכו ,דחא דצמ ,רחסמה לש

 .דחא דצמ

 תונוטלשה ודימעה שוביכה לש הנושארה הפוקתב רבכ
 ־מאנ, ,רחסמה־יתבבו הכאלמה־יתבב ,םיידוהיה םילעפמב
 ,׳םינמאנ,ה תלהנהל ורסמנ דימ .35 ד׳!*"!!!"(^!:׳םינ

 ,םיניארקואו ,םישטיודסקלופ, ,םינמרגמ תבכרומ היתיהש

 םהילעבש הלא רמולכ ,םילעב־ירסח םשב ונוכש קסעה־יתב
 ,םינבה וא םישנה לש םתוחכונ) המחלמה תמחמ ורדענ

 .1.3.1940 םוימ דימש ןמטפיוהטאטשה לש וצ,ד 31

 זירכה ,שוב לש סקרקה אקארקל עיגהשכ ,1940 תנש לש ץיקב 32

 ,םינלופה ןיבמ הלאל הרטשמה־תועש תייחד לע ןמטפיוהטאטשה

 לעש ,ןייוצ ותעדוהב םלואו .סקרקה תוגצהב תוזחל םישקבמה

 .סקרקב רוקיבה רסאנ םידוהיה

 ןמוי) 20.12.1939 םוימ ,םיזיבידה ףגא להנמ ,רנצט לש וצה 33

 .(1939,7!רפסמ ,.ג.גה לש תודוקפה

 .31.12.1939 םוי דע רחואמה לכל 34

 ןתנש וצה ךמס לע םקוה (716111110(1516116) תונמאנה דרשמ 35

 .(1939,6 רפסמ ,.ג.גה לש תודוקפה ןמוי) 15.11,1989 םויב קנארפ

 רושיאל דימ גואדל לטוה ,םילעפמב ובשי רבכש םינמאנה לע

 .ל״נה דרשמה םעטמ
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 ¬עהה תא עונמל הקיפסה דימת אל ,לעפמה תא םילהנמה

 םילודגה םילעפמה לכ ןכמ רחאלו ,(׳םינמאנ,ה ידיל הרב
 םילעפמה תא ששור ׳םינמאנ,ה ידי־לע לזגו דוש .רתוי
 ןמ םג תובורק םיתעלו ,םלג־ירמחו תורוחס לש יאלממ
 תוסנכהה לכ ולפנ רבד לש ופוסבו ,םינושה םינקתימה
 ¬מב ליגר היהש קסעה לעבל .׳ןמאנ״ד לש יטרפה וסיכל

 דבוע לש דיקפתב ראשיהל בור יפ־לע וריתה ותכאל
 להנמה וליאו ,קסעה תא אוה להינ ,רשעמל .טעומ ורכשש
 ההובג תרוכשמ לבקמ היה ־ה ,ימשרה
 םע םיסחיהש םוקמב .תיטרפה ותבוטל קסעה תא לצנמו

 ,םידדצה ינשל תורשפאה הנתינ ׳םיניקת ויה ׳ןמאנ,ה

 ,רכתשהל ׳שדחה ולהנמלו קסעה לש םדוקה לעבל :רומאל

 ׳םינמאנ,ה ולביק ןמזה תצורמב .תימשר הניאש ךרדב

 ־תלוכמ־תויונחמ ץוח) םידוהיה קסעה־יתב לכ תא טעמכ
 ׳םינמאנ, ושקיב םמצע םילעבהש ,םימעפ .(תוריעז תיקדסו
 ,םישנא הז דיקפתב םידימעמ םהשכ ,םהלש קסעה־יתבל

 רומשל ידכ .הנבה ללכל ןכל םדוק ועיגה רבכ םהמעש
 םהל רשפאלו דושל היהת אלש םתרוחס תא וז ךרדב

 תאמ הדובע־סיטרכב תוכזל ידכו תושדח תורוחס תיינק

 .קסעה לש ינמרגה ולעב

 רועישש ,םיתב םג ורסמנ ׳םינמאנ,ה לש םתלהגהל
 .שדוחל םיבוהז 500 לש םוכסה לע הלע הייקנה םתסנכה
 םע וקלחתה ׳םינמאנ,הש עריא םימעפ אלא ,דבלב וז אלו
 דחוימ ןוישר יפ־לע הסנכהה לש םיוסמ קלחב םילעבה

 .׳םינמאנה דרשמ, תאמ
 ,ידוהיה שוכרה דוש לע רובידה תא םידחיימ ונאשכו
 בכרה־ילכו וידארה יטלקמל תולכנתהה תא םג חוכשל ןיא

 ¬שר וצ אצוה שוביכה רחאל םידחא םישדוח .םיינאכימה

 ןכל םדוק רצק ןמזו ,וידארה ירישכמ תריסמ לע 36 ימ

 ¬רבש םיינאכימה בכרה־ילכ לע ריהצהל םידוהיה ווטצנ

 רבכ םתצק ןכש ,םהידיב םיבורמ ויה אל וללה .םתוש

 ¬סנ םתצקבו רבמטפס שדוח לש המחלמה עסמב ורסמב

 ןיידע ,דתיה הז דגנכ .אקארקמ םתסונמב םהילעב ועיית
 תומכ — םיבורמה דושה ישעמ תורמל — םידוהיה יתבב

 ועבקנש תומוקמל ואבוה הלאו ,וידאר יטלקמ לש תרכינ

 .םיכורא םירותב םיניתממ םהילעבשכ ,םתריסמל

 תא בייחש וצ ,שוכרה לע בתכב הרהצהה וצ וליאו
 ול העדונ אל ,37 1940 סראמב דחאה ןמ לחה םידוהיה
 םלואבו ריעה לש זוחמה ידרשמ תששב .תדחוימ תובישח
 םישנא ודמע ,2 הקסניבאקס בוחרבש תידוהיה הליהקה

 תא םהב ץיצלו םיספטה תא לבקל ידכ םיכורא םירוטב
 ׳ץיצל המ ותיבב הפי־הפי ןייע םהמ דחא לכ .םשוכר
 ־אלל־שוכר םינמרגה וב ואר רהצוה אלש שוכרש ץויכ

 4.12,1939 םוימו 27.11 םוימ ,ריעה ראסימוק ,רנרצ לש ותדוקפ 36

 תא רוסמל הדוקפה ןבו ,םיינאכימה בכרה־ילכ לע העדוהה רבדב
 .םידוהיהו םינלופה םילעבל תונווכמ ויה וידארה יטלקמ

 .15.2.1940 םוימ דימש ןמטפיוהטאסשה לש וצה 37

 ¬ודג םירות .רסאמל דפצ ולעבו המרחהל ןודינה ,םילעב

 ¬שמ השולש ינפב ןמז רחאל ודמע םישנא לש רתוי םיל

 ןאכמ .ולא תורהצה לבקל ידכ דחוימב ונקתוהש ,םידר
 .׳ןמטפיוהטאטש״ד דרשמל תורהצהה ךכ רחא ורסמנ

 .הלודגה תופיפצה ןומהמ םירותב ודמע תוכורא תועש

 ¬צהל עבקנש רצקה ןמזה ,דיה וז תופיפצל הביסהו

 ,שוכרב שפוחה .(םימי הרשעל הננכות הלועפה לכ) הרה

 ׳םינמאנ, ודמעוה םהבש םילעפמ לוהינבו םיפסכה רוזחמב
 וז הרהצהש ןפואב ,ןכל םדוק םידוהיה תאמ ללשנ רבכ
 םשורל הנווכתנ ישעמה דצל הגווכתנשמ רתוי שוכרה לע

 .יגולוכיספה

 הצוחמו תנידמב ידוהי שוכר לכ לע ריהצהל ,רתיה הבוח
 ¬אנו םיקנבב תונובשח ,ידיינד יסכנ ,ידייג־אלד יסכנ :הל

 לש תואצמא ,תיב־ינקתימ ,הנידמבו הנידמל ץוחמ תויונמ
 .המודכו םישובלמ ׳ימוימוי שומישבש םיצפח ,הכאלמ־יתב

 ¬מ ררחתשהל םידוהיה וליחתה שוביכה תישארב רבכ

 דוש־ישעמ םיוולמ ויהש ,םישופיח ינפמ דחפה .םהיצפח

 ,הלא םיצפח ריתסהל חירכה ,רתויב םירקי םיצפח לש

 ושרוגי אמש הדרח ךותמו .םרכומל וא הרימשל םדיקפהל
 בורבש יפל ,םיטיהרה ןמ םידוהיה וררחתשה םהיתבמ
 .םמוקמב םריאשהל ווטצנ םהיתבמ ושרוגש הלא ,םירקמה

 העשה תיצחמ אלא םהל הנתינ אל תופוכת םיתעלש ןוויכו
 תחקל םתורשפאב היה אל ,םוקמב ףסאתהל ידכ דבלב

 האלמ ,רתיהש ,תידוהיה הנוכשל הרבעהה ףא .רבד םהמע
 אל ,םישרוגמו ברח־יטילפ ,אקארקל ץוחמ ואבש םישנא
 ץוח .םיצפח הברה איבהל רוידה תופיפצ תמחמ הרשפיא
 היחמ יעצמא רסוחמ ,אקארק יבשותמ הברהל ורכמ הזמ

 ¬ילע רסאנש ,םירומה ורכמ הנושארו שארב .ידיינד יסכנ

 ןיד־יכרוע ׳רפסה־יתבמ וקחרוהו םהיתועוצקמב קוסעל םה
 אלא םהל רתוה אלו ןידה־תיב יגפב םהיתועפוה לע ורסאש
 ¬פוש ,םהב וליחתה רבכש םיטפשמה תא רמג ידיל איבהל

 תועוצקמ תולבגה .39 םהיתורשממ ורטופש םידיקפו םיט
 ,םיידוהיה םיינישה־יאפרמו םיאפורה לע םג ולח תויניצר

 ¬והיה םיאפורה ווטצנ תועט לש תויורשפאמ ענמיהל ידכו

 םהיטלש לע ןייצל םירחאה האופרה תועוצקמ ישנאו םיד
 ¬הש ,םייגישה־יאפרמו םיאפורה ועגפנ רקיעב .*•ידוד־ןגמ

 ¬ישכמ תאו םישידחה םה׳ינקתימ תא םהמ וחקל םינמרג

 םילעבה תקחרהב םעפ אל םיכורכ ויהש םישעמ ,םהיר
 קוסיע לש תורשפא םבורמ הללשנ ךכ ידי־לע .םהיתורידמ

 51317 11ג11152 111. 40, 111111152 ?0^61־5^1, 111. 38

 .11זח3תסי*׳׳5^10£ס 2, 111. 3

 .ןידה־יתב יגפב עיפוהל ןידה־יכרוע לע ללכב ורסא 14.9.1940 םוימ 39
 אקאר!ו,י^ 11־0(:14 ז002ח10§ 22£13<3ץ !ס־3^0י*ז16:הארו

 .לאטנייליל טנומגיז ר״ד לש ורמאמ ,103 ׳מע ,1946

 םוימ ,אקארקב תואירבה תכשל להנמ ,לורק ר״ד לש ותארוה 40
18.111.1940* 
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 ילבקמ!םג ופסוותיג םידוהיה םילדלודמה הנחמל .4!עוצקמב
 םהמ ללשנש םיכנה ןכו 42 תינלופה הלשממה תאמ היסנפה

 ־בואל הרזעה ןתמ תלאש םג .דתיה ןכ יכ הנה .43 עויס לכ
 לש םיפוחדה הידיקפתמ דחא ,הששורתגש תידוהיה תיסול
 לע דחוימ םמ הליטה וז .יצאנה שוביכה תישארמ הליהקה
 לישבת־יתב תמקהל תידימ ןרק תריצי םשל ריעה ידוהי
 ,יוחמת־יתב העבש ויה רבכ 1930 רבמבונב .הסחמ־יתבו
 ,םיירוביצה ןוכישה תומוקמו הסחמה־יתב רפסמ וליאו
 עיגה ׳שומיש ללכמ ואציש תסנכה־יתב תומלואב רקיעב
 תורידה ירסוחמ תא .םישמחל (1940 תגש דע)ןמזה ךשמב
 לש רוידה דרשמ ידי־לע ומרחוהש םירדחב םינכשמ םג ויה
 ייוקילו םינכתשמה תופיפצ .תידוהיה הנוכשב הליהקה

 ¬יה היסולכואה לש התואירב תמר תדיריל ומרג הנוזתה
 ־אס תוקידבב חרכה הלגתנו ׳תופיגמ לש הנכסלו תידוה
 יאפור ידי לע ושענש ,תורידב תודימתמ תויראטיב
 תואפרמ הליעפה וז .הליהקה לש תיראטינאסה הקלחמה
 החתפו ,44 הקסניבאקס בוחרבש ידוהיה םילוחה־תיב לש
 ־דופבש 3 הקבקגר בוחרב תופיגמ יעוגנל םילוח־תיב

 .45 ה׳זוג
 ,תימינפה תיזחב :תותיזח יתשב לועפל היה הליהקה לע
 תינוציחה תיזחבו ,תידוהיה היסולכואה יכרוצל הגאדה איהו
 השגרוה ינשה בלשב קר .שבוכה לש ויתודוקפ יולימ —
 לעופל האיצוה הליהקה .וז תוליפכ לש המויאה תועמשמה

 המקוהש העשמו ,םיינמרגה תונוטלשה לש םהיתוארוה תא
 ,םידוהיה תגיצנ תרותב ,"טארנדוי״ה ,תידוהיה הצעומה
 ¬וקפ" תא "םלש בלב" םייקל הבוחה וז הצעומ לע הלטוה
 התיה הסונא תידוהיה היסולכואה לכ ."תונוטלשה תוד
 ,תידוהיה הצעומה לש היתוארוהל רוערע אלב ענכיהל

 .*5 תוינמרגה תודוקפה תא םייקל ידכ ונתינש
 ¬והיה הצעומה לע ולטוהש הלאכ םידיקפתו וזכ הדמע
 לעופל איצומה ףוג רותב (.ג .גח ימוחת לכב ובייחו) תיד

 .גבה ןוטלש לש תואירבה ףגא להנמ ,םואבלאו ר״ד לש ותארוה 41

 18.11.39 םוימ (^לז. 06500(111611צ£11111:111ו8 11. ״ע011£81ג£1£££)

 ־יאפרמו םיאפור קיחרהל תואירבה ףגא להנמ לש ותוכזב הריכה

 םהיתוריד תליטנב ךורכ היהש רבד ,םקוסיעמ םידוהי םייניש

 .םהירדח ינקתימ לע

 .(12 ׳סמ ,.ג.גה לש תודוקפה ןמוי) 9.12.1939 םוימ הארוה 42

 .(1 ׳םמ ,.ג.גה לש תודוקפה ןמוי) 15.1.1940 םוימ הארוה 43

 .דלפנסינ ףסוי ר״ד היה םילוחה־תיב להנמ 44

 .ןייטשרביב רדנסכלא ר״ד לש ותלהנהב 45

 תודוקפה ןמוי) 28.11.1939 םוימ קנארפ יללכה לשומה לש וצה 46

 האב ׳תונוטלשה תודוקפ׳ הרדגהה .(1939 ,9 ׳םמ ״.ג.גה לש

 תטלחומה ותולתו ׳טארנדוי׳ה לש וכרע תותיחפ תא שיגדהל

 םיינמרגה תונוטלשה ומסריפ אל ,ללכ ךרדב .םיינמרגה תונוטלשב

 ףוריצב ׳טארנדוי׳ל ןתוא ונפה אלא ,םידוהיל סחיב םהיתודוקפ תא

 םסרפמ ׳טארנדוי׳ה היה ןכמ רחאל .לעופל ןתאצוה ךרד לע הארוה
 .רוקמה לע ךמתסמ אוהשכ ,ןאולמב ולא תודוקפ

 רסזח תא שארמ ועבק ,ינמרגה שבוכה לש ויתוארוה: תא
 םיבורמ םימי ואצי אל .ריעה ידוהי דצמ .דיפלכ הדהאה
 תמאה ,ןכא .ידוהיה רוביצה לע שמימ האונש התשענ איהו
 ,תימינפה תיזחה ןיב ךוותל היה השקש ,רמאיהל הנתינ
 תינוציחה תיזחה ןיבל ,ומצע ידוהיה רוביצל סחיב רמולכ
 ¬ומה תא השעש ,ביואה תודוקפ רחא אלמל חרכהה איהו
 ׳םידוהיה תצעומ, העדי דימת אל .הז רוביצל תיארחא הצע

 .דחי םג ולא תותיזח יתשב דומעל דציכ
 םידוהי םיפלא תרשעמ הלעמל התנמש ריע תרותב
 ,תידוהי הצעומ ,1939 רבמצד ףוסב ,אקארק לע הלטוה
 רשע־דחאלש ,ךכ רבדה השענו .םישגא 24־מ הבכרוהש
 יפ״לע־ףא ׳רשע״השולש דוע ופריצ הליהקה תלהנה ישנא

 .תוריחב לע רבודמ הנתינש הארוהבש
 ןמטפיוהטאטשה ,דימש ינפב וגצוה תידוהיה הצעומה ירבח
 רצונ םידחא םישדוח רחאל .םרושיא םשל ,ריעה לש
 ¬אמ ,ןמיטפיוהטאטשה ןיבל תידוהיה הצעומה ןיב דימתמ רשק
 "טארנדוי״ל םהיתודוקפ תא ונפה םינמרגה תונוטלשהש רח

 .4ז ׳ןמטפיוהטאטש״ד דרשמ תועצמאב
 ¬ויו רתוי וקיסעה םיידוהיה םיניינעהש ,ןייצל יוארה ןמ
 ¬סינימדאה לש ישארה ףגאב .שוביכה תונוטלש תא רת
 רודמ חתפנ .ג.גה ןוטלש די־לעש םינפ יניינעל היצארט
 ¬והיה תמישרב לפיט הז רודמו ,םידוהיה יניינעל דחוימ
 ,תוידוהי תוצעומ תמקהב ,םהילא תוכייתשהה תעיבקב ׳םיד
 םיידוהיה םיניינעה לכבו םידוהיל סחיב תוארוה ןתמב
 ועיגה הז רודמ לש ויתוארוה תילאיצוסה תורשל ץוחמ
 .49 ןמטפיוהטאטשה לש ודרשמ! תועצמאב תידוהיה הצעומל

 -בואל שבוכה לש וסחי אוהש ןפוא הזיאב רדסוה וישכע
 תיעצמא־יתלבהו תדמתמה תוברעתההו ,תידוהיה .דיסול
 ןפואב תישענ ,רתיהש תוברעתה ,ןוחטבה תרטשמ דצמ
 ¬לשל תויוכמסה ןתמ םע יהשלכ הדימב הלבגוה ,יתורירש

 .היצארטסינימדאה תונוט
 ,אקארק תודהי תוגיצנ לע תיעצמא־יתלבה תרוקיבה
 םעטמ טדנארב ׳ףש,ה לש וידיל הרסמנ ,התע הז המקוהש

 הז לש ותוחכונב .1940 ראורבפ שדוחמ לחה ׳הרטשמה
 הנושארה הבישיה ראורבפ לש היינשה תיצחמב המוייקתה
 הבוחה לע חקל םיחכונה ועמש הבש ,"טארנדוי״ה לש
 לע הנושארו שארבו ,תונוטלשל סחיב םהילע תלטומה

 .50 ןדעומב תודוקפה םויק
 ־אל תועתפה הצעומה ישנאל איבה הרטשמה םע עגמה
 ,י״שת תנש לש חספב ,לשמל ,ךכ .ללכו ללכ תומיענ
 -שמ ידי־לע ווטצנ םה ,ןושארה רדסה ליל לש 10 העשב

 םוימ ,45 ׳םמ ,.ג.גה לש תודוקפה ןמוי) 25.4.1940 םוימ וצה 47
4.7.1940). 

 היסולכואה יניינעל ףגאל םיפופכ ויה ילאיצוסה תורשה יניינע 48
 .(פ£^91!£€11גמ§5^ז€560 11. ]?111:501:86) תילאיצוסה הרזעהו

 .2.3.1940 םוימ וצה 49

 .193 ׳סמ ,אקארקב .ה.י.ו.א 50
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 םשו ׳הליהקה לש תובישיה םלואב ףסאתהל תחטבה תרט
 הלא םיליגרת לע .תולמעתה יליגרת ךורעל םהילע ודקפ

 .6!ומצעבו ודובכב טדנארב 'ףש״׳ה חצינ
 ־ב הנוהכל "םייבויח* םידדצ םג ויה ןכ־יפ־לע־ףאו
 ,תומיוסמ תויוכז הילעבל הקינעה וזש רחאמ ,"טארנדוי"
 ריעב האיצי־תושר ןתמו המרחה יגפמ הרידה חוטיב ןוגכ

 .52 תורתומה תועשה רחאל
 םידוהיה םיבשותה רפסמ .דיה אל ןייוצ רבכש יפכ
 .דמועו עובק שוביכה לש םינושארה םישדוחב אקארקבש
 לש םרפסמו ,דואמ תרבגומ .דתיה ריעל םיאבה תעונת
 ידקפימ יפל .סג ריעה תא םיאצויה רפסמ לע הלע הלא
 ־ארקב םידוהיה רפסמש ,אצוי םינמרגה וברעש .ריסולכואה

 םישדוחב ףלא 68־ל המחלמה ינפל ףלא 56־מ לדג אק
 .6* המחלמה לש םינושארה

 התשענש ,ריעב תוארל וצר אל םינמרגה תונוטלשה
 ךכיפלו ,םידוהי לש ךכ לב לודג רפסמ ,.ג.ג,ד ןוטלש תריב
 ¬והיה לש םשוריג תא ןגראל קנארפ יללכה לשומה ליחתה
 הננכתינ שוריגה תלועפ לכ לש תינכתה .הכותמ םיד
 יניינעל היצארטסינימדאה לש ישארה ףגאה ידיב תוטרפב

 .גבה ןוטלש לש םיגפ
 ידוהיה רוביצה לש ותעידיל אבוה ריעה תא הביזעה וצ
 ־טאטש״ד םעטמ המסרפתנש ,תובוחרב תועדומ תועצמאב
 עבקנ טסוגואב 15־,ד םוי .1940 יאמב 18 םויב ׳ןמטפיוה
 רוחבל תוכזה הנתינ ןוצרמ םיבזועל .ןוצרמ הביזעה םויל

 .ןילטלטמ םהמע תחקלו שדח בשומ־םוקמב
 ¬ונש ,םידוהיה םתוא ריעב ריאשהל ונווכתנ תונוטלשה

 םינמרגה .םיילכלכ םימעטמ םהל הבושח התארנ םתוחכ
 ¬שמה ינב הז ללכבו ,ףלא 15־ב םרפסמ תא וכירעה

 .66 תוחפ
 .האיציה וצ תא םייקל תידוהיה הצעומה לע לטוה דימ!
 ןמ ואבש םישיאה תא לכ־םדוק האיציל הארק הצעומה
 לש ודסחל םינותנ ויהו הסחמ־יתבב ונכושש ,הביבסה
 ¬וצמ םהשכ ,םידודנל ואצי בוש וללה .ילאיצוסה תורישה
 ¬והל הליהקה ןמ ולביקש םילודג אל ףסכ ימוכסב םיריי
 ׳הרבעהה ןרק,מ הליהקל ואב הלא ףסכ־ימוכס .ךרדה תואצ
 םידימאה אקארק ידוהי לע ולטוהש םימולשתה ןמ הרצונש

 הרזעל תידוהיה הרבחה, ףא .,ןמטפיוהטאטש׳ה ןוישרב
 .הז ןינעב העייס ,66 !940 תנש לש ץיקב המקוהש ,׳תידדה

 .םש 52 ,םש 51

 רחאל ןוגכ) םינמרגה לש םהישעממ ולהבנש אקארק ינבמ הברה 53
 תודעומ םהינפשכ ריעה תא ואצי (1639 רבמצדב רימזוק רוצמ

 .ןאסל רבעמ ,החרזמ
 תנשב רואל אצי ,£111 ]211[ ^1111ג31נ3ז1>6111זז1 ס151ז110110310111 54

 .102,101 דנע ,רלהיב תאמ אובמ ףוריצב 1940

 .םש 55

 ;(14150116 5021316—2.5.5. רוציקב)תידדה הרזעל תידוהיה הרבחה 56

 וכשמתנ ויתולועפש ,תילאיצוס הרזעל דסומ התיה ($615541111(6

 םיכומסה תומוקמה לא רקיעב ונפ ריעה תא םיאצויה
 ¬יחב יפ־לע רתוי םיקחורמ תומוקמ לא םימעפו ,אקארקל
 תומוקמל םיאבהש ,תופוכת עריא לבא .תימצעה םתר
 ¬בקל תוידוהיה תוליהקה דצמ בוריסב ולקתנ םהל ודעונש
 ־ימוכס םישרוגמה תלבק דעב ושרדש ןוויכ ,םמשורלו םל
 םיחרכומ ךכו ,םתיתל םיינעה ידיב היה אלש ,םיהובג ףסכ
 םלואו .ונשנו ורזח הלא םירקמ .אקארקל רוזחל וללה ויה

 תועצמאב ,תידוהיה הצעומה לש התיינפו הכוויתמ האצותכ
 ¬דב תוידוהיה תוליהקה לא ,6ז ׳הקסבודי׳ז הטזאג, קתעה

 תא תוליהק המכ ועיבה ,אקארק ישנא לש םבושיי רב
 הלא ועידוה ,ינש דצמ .אקארק יאצוי תא לבקל םתונוכנ
 תועצמאב הז ףאו ,שדחה םמוקמב הסחמ םהל ואצמ רבכש
 ¬והי בושייל תורשפא תמייק תוליהק וליאב ,ל״נה ןותעה
 עבנ םירזה תא לבקל תוידוהיה תוליהקה לש ןבוריס .םיד
 ¬מל ןהילע ולפי ,םיינעה רקיעבו ,םיאבה אמש ,דחפמ

 .תפסונ הסמע
 ¬ילפה תא קר העש יפל הפיקה ריעה תא האיציהש ןוויכ
 תא ולשה אקארק ידוהי ידה ,אקארקל ולגלגתנש םיט
 םיאצויה םרז םלואו .םהל יופצ וניא ,דז לרוגש םמצע
 הארק ךכיפלו ,רכינ ומושיר היה אל םינושארה תועובשב
 ,ןוצרמ ריעה תא אצתש תידוהיה היסולכואל הצעומה
 תעל ,ריעב ריאשהל םינווכתמ תונוטלשהש השגדה ךות

 תישארה הצעומה תרגסמב המקוה הרבחה .ג.גה ימוחת לכ לע

 11343)ינלופה רוטקסה תא הללכש .(14.11.0.) תילאיצוס הרזעל

 06ח4ז31חץ 1401111464) יניארקואה ,(016^113 0)11610116023

 ,14.11.0.־ה םע דחי ,הפופכ ,דחיהז ,(2.5.5.)ידוהיהו (111״:3;ח51״

 .גבה ןוטלש לש תילאיצוסה הרזעהו היסולכואה יניינעל ףגאל

 .גבה תריב ,אקארקב היה ירקיעה ובשומ םוקמש ,דסומה שארב

 העבש לש תואישנ הדמע ,(10 םודארטס בוחרב ואצמנ םידרשמה)

 ׳םורפ הב ושמיש אקארק ינבמו ,תישיא הריחבב ורחבנש םישנא

 ר״ד .שיס והילא ר״דו ןייטשפליה םייח ר״ד ,ןייטשרביב קראמ

 הרזעל תידוהיה הרבחה לש היתוסנכה .ר״וי טימיש טרכייו לאכימ

 ודעונש בב־ה ןוטלש לש ויתוקנעהמ הל ואב (2.5.5.) תידדה

 ־ה לש ויתומורתמ ןכו וקלחתנש םיזוחא יפ־לע ,14.11.0.־ל

 ,דתיה ךכ לע ףסונ .,^11161־10211 ;0104 ס154ז11נ11410ז1 0011111114466

 ,14.11.0. ה העבקש היצרופורפה יפ־לע ,תונתמ תלבקמ הרבחה

 תועצמאב ץראל־ץוחמ וחלשנש ,תואופרו םישובלמ ,ןוזמ תרוצב

 ץייזושב םייפורטנאליפ םידוהי תודסומו תוימואלניב הקדצ תורבח

 ,בבח ימוחת לכב היפינס תשר תא הביחרה 2.5.5..הידבשבו

 העיגה ןמזה ךשמבש ךכ ,העיגה םינטק בושי־תומוקמל וליפאו

 .םיפינס תואמ עבראל

 רואל אציו שבוכה ןוישרב דסונש ,׳הקסבודי׳ז הטיזאג׳ ןותעה 57

 וב ומסרפתנ רקיעב .םידוהיל דיחי ןותע שמשל דעונ ,אקארקב

 ,תונוש תורידו םירעמ היצנדנופסרוק ןכו תונוטלשה תועדוה

 .תוידוהיה תוליהקה ץבש רשקה לע יהשלכ הדימב לקהש רבד

 היה וכרוע .23.7.1940 םויב רואל אצי ןותעה לש ןושארה ןוילגה

 .הינמרגמ ידוהי ,רטפייז ץירפ ר״ד
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 םינמואמ םילעופ ןוגכ ,רתויה לכל שיא םיפלא 10 ,התע
 .68 קשמה ייחל םישורדה ,םירחוסו ,דכאלמ־ילעבו

 ־וקת טסוגואב 15־ה רחאלש ,הריהזה תידוהיה הצעומה
 הסכמ יפ־לע ,הרטשמה תועצמאב ,היפכב האיציה םיי
 תחקל םיאצויל וריתי אל הז הרקמבו ,םויל שיא ףלא לש

 .שפנל ג״ק 50 לש רועישב אלא ןעטמ
 ¬והיה היסולסואה ברקב הדרח הררוע וז האירק
 וישכע .רצונש בצמה תוניצר לע התעד תא הנתנש ׳תיד
 לדתשהל וליחתה .אקארק ידילי ןיבמ םיאצוי לש לג אב
 — םהידודנב וחתפ אקארק ידוהיו ,האיצי תונוישר רבדב
 ימו םיסובוטואב ימ ,הלסיווה לש תוריסב ימ ,תבכרב ימ!
 חקל הלבוהה יריחמב דומעל היה לוכיש ימ לכ .תולגעב
 אהי רוסא אקארקל יכ היה רורב ירהש ,םיטיהר םג ומע
 ,םיסובוטואו תונועט תולגע תובוחרב וכשמתנ ךכו .רוזחל
 ולכי אל ןכש ,הלסיווה תונחתל םיטיהרו םיזגרא וליבוהש

 .הלבוהה יכרצ תא קפסל ןהינעטמ לע תוריסה
 האולמב וז המידק אל האיציה לש זרוזמה בצקה תורמל
 לש םבור .טסוגואב 15־ה ,רומאל ,הל עבקנש ךיראתב
 ־טאטש׳ל השקב ושיגהו ריעב וראשנ םידוהיה םיבשותה
 האיציה יניינעש יפל ,אקארקב היהש־תוכז רבדב ׳ןמטפיוה
 המקוה .ןמטפיוהטאטשה דרשמ לא טסוגואב 15 םוימ ונפוה
 םעו ,13 יקסדוסליפ בוחרב ,האיציה יניינעל תדחוימ הדעו
 ינמרגה ףגאה ריצ ,ךמטפיוהטאטש׳ה גיצנ :ונמנ הישנא
 ¬ומה חוכ־אב ןבו ילאיצוסה תורשהו היסולבואה יניינעל
 תושקב יפלאב ןייעל התיה הכירצ הדעווה .תידוהיה הצע
 ¬קמ :ויה תושקבב וניוצש םיקומינה .ריעב הייהש־תושרל
 ־וכז ,תינמרג הלהנהל םינותנה םילעפמב הדובע ,םייעוצ

 ¬ב תורשו הנושארה םלועה־תמחלמב תופתתשה ,רבע־תוי
 .הלחמ וא שישק ליג ,םירטסואה אבצ לש תיזח

 הדעווה לש היתולועפ עתפל וקספנ רבמטפס שדוחב
 ףתתשהש ,טרכייר "שטיודסקלופ״ה לש תימרתל רשקב
 תמשאב רסאנ הז טרכייר .ךמטפיוהטאטש׳ה םעטמ הדעווב
 .םהיתושקבב הכימת תרומת םידוהיה ןמ דחוש תחיקל
 ־רביב ר״ויה םשארבו ,םישנא המכ םג ורסאנ ךכל רשקב
 הצעומב תואישנ תדעו תמקהל איבהש רבד ,69 ןייטש
 ¬בל דע םיישדח ךשמב היתולועפ תא הלהינש ,תידוהיה
 דיקפתב שמיש 1940 תנש יהלשב .שדח ר״וי תריח

 .60 גייווצנזור רותרא ר״ד ד״הוע הז

 .26.7,1940 םזימ ןולע 58

 ,יוניפל הדעת,ד■ ירבח רותב םארקנייל .בז טאלבדלוג ר״ד ורסאנ 59

 דחוימ ןיד־תיב .ריאמ .םו םולפדלוג תידוהיה הצעומה ירבח ןכו

 תא ,רסאמ תונש הנומשל טרכייר תא ןדז רבדב ןכמ רחאל ןייע

 הששל — םולפדלוג תאו ,יצחו הנשל — ןייטשרביב רדיה

 וכוז השפוח ךותמ ודיעהש םארקניילו טאלבדלוג ר״ד .םישדח
 אוה ןכ־יפ־לע־ףאו) הריקחה תא ולטיב ריאמ דגנכ וליאו ,ןידב

 .(הפסנ םשו םיצניבשוא לא רצק ןמז רחאל חלשנ
 .195 'סמ ,אקארקכ .ה.י.ו.א 60

 לוהינ תא הידיל הלביקו הרזח האיציה יניינעל הדעווה
 .תידוהיה היסולכואה יגיצנ לש םתופתתשה אלב תולועפה

 תונוישר 30.000 הקליחש ,ררבוה היתולועפ רמג םע
 ¬רגה תונוטלשה וחינהש יפכ ,15.000 םוקמב (^״5^6156)
 תא ואצי ,םינמרג ידי־לע ושענש םיבושיח יפ־ לע .םיינמ
 םינשו םישולש 1940 רבוטקואב דחאה םוי דע אקארק

 .61 םידוהי ףלא
 ־ב היהש־תושרל עגונב האיציה תדעו לש היתוטלחה
 םידוהיל ורסמנ ,תוילילשהו תויבויחה תוטלחהה ,אקארק
 ¬לע האב ,תילילש התיה הטלחהה םא .ראודה תועצמאב
 .השקבב הניוצש תבותכה יפל ׳םימו המכ רחאל בור יפ

 םידמה ללגב 0מ0310■"!! הארקנש) תינלופה הרטשמה
 ¬רג םג םימעפל הילא הוולתנש ,הישנא ושבלש םילוחכה
 םאו .םמוקמב ןיידע םיאצמנ םישנאה םא הקדב ׳םינמ
 ,דתיה ,היהש־תושר םדיב ,דתיה אלש םידוהי ואצמנ םנמא
 דחא זוכיר־םוקמב םיחכונה לכ תא תפסוא הרטשמה
 ¬הש םימעפ .ןשיה ירטסואה רצבמב ,הקסליגומ בוחרבש
 תא םג הובגמ וצ אללו התוטיהלב השריג המצע הרטשמ

 .,\1ג5\\׳6;5־ה היה ודיבש ׳רשואמה םדאה
 ,דיהש־תוגוישר ילוטנ ויהש ,םידוהי תופיטחב וליחתה
 רצבמה לא ,בוחרה ןמ רשי ,םינומהב ורבעוה הלאו ,ריעב

 .הקסליגומ בוחרבש
 ¬שרש ,תודעו ורקיב םירבעומה ידי־לע ובזענש תורידב
 ןכמ רחאל .םהב וראשנש םילטלטמה תאו םירדחה תא ומ
 לכל אל ירהש ,םילטלטמה תא תונמאנה דרשמ וידיל לביק
 תמחמ םהיצפח תא םהמע תחקל תורשפאה הנתינ םיאצויה
 .הלבוהב םיכורכה םיישקהו הלבוהה ימדבש תואצוהה
 אל ,ריעב הייהשה־ןוישר תא גישהל וויקש הלא ,הז דגנכ
 םתבושתמ ועתפוהשכו ,םהיסכנמ דעומ דועב וררחתשה
 םהמע וחקל אלו לכה וריאשה תונוטלשה לש תילילשה
 םיפסכ ודמע םתושרלש ,םידימאה .ג״ק 25 לש ןעטמ אלא
 םיבוהז 2000 לש ימשר םוכסב םכרדל ואצי ,םינמוזמב
 ,(םיבוהז 250 םהיתונובשח םוכסמ ןיידע וכינ םתאצ םדוק)
 אל ,ןכל םדוק ולדלדינ רבכש ,םיאצויה לש םבור לבא
 יכרוצל הליהקה תאמ ולביקש עויסה אלא ם,דמע ,דיה
 לקמב זוחאל וחרכוהש ,םידוהי יפלא וששורתג ךכ .האיציה

 .םידודנה

 15־ה םוי רחאל ,האיציל תוכרא ונתינ םימעפ המכו המכ
 לש םרפסמ תא ולא תוכרא ומצמיצ אל ןיידעו ,טסוגואב
 תונוטלשה וזחא ךכיפל .שבוכה שרדש יפכ ריעב םידוהיה
 ¬ועפ להנמל .רתוי םיפירח םיעצמאב םייביטארטסינימדאה
 היינשה תיצחמב הנמתנ אקארק ידוהי לש שוריגה תול
 ולבאפ ףלודור ׳רריפנבמרוטשרבוא״ד ,1940 רבמבונ לש
 לביקש ,(אקארק לש ׳ןמטפיוהטאטש״ד ןכמ רחאל היהש ימ)
 25.11 םויב .י^רטכו רוזאה לשומ תאמ דחוימ חוכ־יופי

 .102 ,101 ׳מע ,£10 )111־11 !!{!נ 1111111:1ו1;11 101 01511־111(: £!1־.111:;111 61

 .711 ,אקארקב .ה.י.ו.א 62
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 םתואל אקארקב היהש תוכז תנתינ היפלש ׳הדוקפ האצי
 םדיב שד הדובעה תומוקמב "םישרדנ" םהש םידוהיה
 םוי דע בצייתהל ווטצנ ראשה לכ .ךכל דחוימ ןוישר

 .3 היבאפ בוחרבש האיציה דרשמב רבמצדב 2
 ,עבקנש ךיראתה ינפל רמולכ ,רבמבונב 29 םויב
 ושפיחו ,רימזוק םוחתב םידוהיה לע לודג דוצמ ךרענ
 םויב .ריעב היהש תונוישר םהידיב ויה אלש ,םישנא
 לא םיכילומה תואובמה לכב הרטשמ הדמעוה רבמצדב 2
 רימזוקב הכרענ םידוהיה לע דוצמה םע דבב דב .ריעה
 ¬תמ תודועת םתושרב שי םא םינלופה םיבשותה תרוקיב

 .״3 הדובעה דרשמ םעטמ תומיא
 םוימ לדג ריעה תא בוזעל וחרכוהש םישנאה רפסמ
 המכ לש םג וא ,םישנא תורשע לש תוצובקב .םויל
 ןעטמב וא ,בוחרה ןמ רשי ׳תוקיר םידיב ושרוג ,תואמ

 םישרוגמה .ץראה תוניפ לכל ,םהיתבמ ואב םא והשלכ
 בוחרבש רצבמב רקיעב ,םידחא םימי םשוריגל וניתמה
 לע םיבכוש םהשכ ,םימויא םיינייגיה םיאנתבו ,הקסליגומ

 .64 בערבו רוקב הפצרה
 דחוימב םיארונ םיאנתבו ,שוריגל הנתמהמ םיפייע
 םידחא םימי ךשמב ןכמ רחאל ועסנ ,םילוחלו םידליל
 ¬רה ןמ עתפל םיקרזנ םהשכ ."עודי־יתלב״ה לא תייכב
 ¬סב ,בושיבורהו ןילבול זוחמבש תונטקה תונחתב תבכ
 םירהממ םשמ .םירחא תומוקמו הקסאלדופ־אלאיב תוביב
 תלבקמ וזו ,רתויב הכומסה תידוהיה הליהקל םידדונה
 רפסמ הצובקה הללכ אל םא .תונוש םיכרדב םהינפ תא
 ־רפ םיתבב הסחמ םיאצומ וללה ויה ,םידוהי לש לודג

 הרטשמה תרזעב אקארקב רוזאה תרטשמ דקפמ דוצמה תא ןגרא 63
 לע הלע ןהישנא רפסמש ,תינלופה הרטשמהו ,ןוחטב לש תינמרגה

 .(יזו* ,אקארקב .ה.י.ו.א) 400
 :הקסליגומ בוחרבש רצבמב ררשש בצמה לע הייאר דע רפסמ ךכו 64

 ןוישר ףא לע אקארק תא בוזעל וצ יתלביק 1940 רבמצדב׳
 וכילוהו םינלופ םירטוש ינש ואב יתריד לא .ידיב היהש הבישיה
 ןעטמו םיבוהז 2000 תחקל יל ושרה םה .הרטשמה תנחתל יתוא
 לא ,הקסליגומ בוחר לא ונתוא וצירה ןאכמ .ג״ק 25 לש רועישב
 םישנ ,ןבת לע ונשי .םימי 5 ונראשנ םש ,רבעשל ירטסואה רצבמה
 וצירה טרופסנארטה תא םילשהל ידכ ...דוחל םירבגו דוחל םידליו
 לא ואיצוה םירבגה תא .ה׳זוגדופב וספתנש םירבג 1.200 ןאכל
 311 ו״6ז(11ג611ז61• £08130361•, $611 :םדגנכ וקעצו םתוא וכה ,רצחה

 הרכהה תסיפאל דע וכוה רקיעב .!(וז 3:1$ 30$6ת$׳311116

 םהמ המכ .היצנגילטניאה ישנאמ םהש םהב היה רכינש ,הלא
 ץורל ווטצנ םינקזה .תבכרה לא תוקנולא לע ןכמ רחאל ולבוה
 דגנכ .ולפנו וקילחה ,רבמצד שדוח ,קלח היה םוקמה .ראבל ביבסמ
 ויהש םישנה .'30 3116 $1:1ו61$$13$16' :וחיטה םינמשה םישנאה

 .תיגולוקיניג הקידב הוולמ ,רתיהש ,תרוקיבל ורסמנ הפי תושובל

 ,בוקטסופל ועסנ םיריעצה םירבגה .רצחל םלוכ תא ושרג ברע תעל

 .(439 ׳םמ ,אקארקב .ה.י.ו.א)׳...ןילבולל ראשה

 ימיאמ דחוימב עגפנ אל ימוקמה ידוהיה בושייהש הדימב ,םייט
 ¬מב ונכוש תולודג תוצובק ועיגהשכ םלואו .המחלמה
 תוליהקה .םינקורמה תסנכה־יתבב רקיעב ,םיצוביק תומוק
 ומתרנ בר ישוקב ,םריע יינעב ודרטנו ולדלדינש ,תונטקה

 הדבתה, האב םתרזעל ,ןכא .ןהילע לטוהש שדחה לועל
 ,םישרוגמ לש תוצובק ויה .׳תידדה הרזעל תידוהיה
 ¬נא אלמתנש ידוהיה וטיגל ,השראוול ןירשימב ונפוהש

 .םיש
 לצא דעס ואצמ אלשמ םישרוגמהש ,עריא תופוכת
 םכרדב דודנלו ךישמהל וחרכוה ,תחא הליהקב םהיחא
 ,םישנאה ויה תובר םימעפו ,םשארל גג־תרוק ואצמש דע
 ־יל יתלב ךרדבו םינכתסמ ,ףסכ תצק םדיב היה ץידעש

 .אקאדקל םירזוח תילאג
 םהמ האצותכו ,דאמ םירומחה הנייגיהה יאנתו ינועה
 לש םהיתורוש תא הרהמ דע ונקור ,וטשפש תולחמה
 .״0 טלחומ היה ןוקיר׳־זש שיו .אקארק ינבמ םישרוגמה
 ףרוחה ףס לע הדמע אקארק לש תידוהיה היסולכואה
 ¬ויב תששורמ איהשכ ,(1941—1940) המחלמה לש ינשה
 הלאש ןמיסו התיצחממ הלעמל דע תחפ הרפסמ ,רת

 ריעב הבישי־רתיהל הגאדה .רחמה חתפל ץבור דימתמ
 יבצע תא וטרמ ,ךכב תוכורכה תוינתחדקה תויולדתשההו

 .םלוכ
 ¬קעב ,אקארק ידוהי לע ןואכיד דרי 1940 תנש יהלשב
 ,טרופפרו רצינרוק םינברה לש םרסאמ לע העידיה תוב
 .םיצניבשואל םישנא המכ םע דחי ןכמ רחאל ושרוגש
 לוחיש היה הארנ .םתומ לע העידיה אובל הששוב אל םשמ
 תובר תויולדתשה ושענ יכ ,םידוהיה לש םשוריגב בוכיע

 .60 רבדה תא עונמל םינברה■ םעטמ
 ¬יעה םתגאד ריעב הבישיה־רתיה ןיינע ראשנ ןיידעו
 ¬גל ותועמשמ הז הבישי־רתיה .אקארק ידוהי לש תירק
 ׳ןמטפיוהטאטש״ד לש ותדוקפ •גלשה יוניפב תודובע םירב

 ־הלאיבל אקארקמ שרוג םישנא 68 ללכש םיטרופסנארטה דחא 65
 ¬ותנ .ב׳צראפ י״עש ץינשיול םשמ ונוויכ םישרוגמה תא .הקסאלדופ

 ־סנארטה לכמ .סופיטה תלחממ םלוכ ותמ םימויא ןוכיש יאנתב םינ
 רותבש ,ךכל תודוה דחא םדא אלא לצינ אל םישנא 68 הנמש טרופ
 ןוישר לביקו ינמרג ראסימוק לצא הדובע אצמ עוצקמ לעב יאכל
 .(937 ׳םמ ,אקארקב .ה.י.ו.א) תידוהיה הנוכשל ץוחמ ריעב הבישי

 אישנ ,ריקינור ןזורה לצא לדתשהל וליחתה םינברהש ,ורמא 66
 ךיסנה תאמ הצלמה תלבק רבדב ,תילאיצוס הרזעל תישארה הצעומה
 םשוריג בוכיעל םיינמרגה תונוטלשה ינפב אהיפאס טילופורטמה
 אהיש תורוקמ ונינפל ןיא העש יפל .אקארקמ םידוהיה לש
 טסוגואבש ,ונל ירב הז דגנכ .וז תולדתשה לע רוא ץיפהל םתלוכיב
 ־טאטש׳ל ריכזת תילאיצוסה הרזעל תישארה הצעומה השיגה 1940
 הצעומה השרד הז ריכזתבו ,ריקינר ןזורה תועצמאב ,ףמטפיוה
 -םיישונאו םייקשמ םימעטמ אקארקמ םידוהיה שוריג תא בכעל

 •(¥11 ,אקארקב .ה.י.ו.א)םייללכ
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 הלעמו 16 ינב םירבגה לכ תא הבייח 7.1.1941 םוימ
 לכו .גלשה יוניפב הדובע־ימי 12 שדוחה ףוס דע ןתיל

 תידוהיה הליהקה םעטמ רושיא לבקל ךירצ הדובע־םוי
 היה ובש,^115י״615־ה לש ינשה דצה לע תמתוחב
 תומתוח 12 תוארהל לכוי אלש ימ .ריעב הבישיה־רתיה
 ׳זייווסיוא׳ה תוכז ול דבאת ,ראוניב 31 ־ה רחאל ולאכ

 .אקארק תא תאצל סונא אהיו
 ובצייתה םהו ,הדובעל םישנאה תא זריז הז םויא
 לש תויתואה רדס יפ־לע ה׳ז׳זבדופ בוחרבש הליהקה ןיינבב
 .הליהקה םעטמ םסרפתנש םינמזה חול יפ־לעו םהיתומש
 םי׳זייווסיוא״ד תא וריאשה ,םימודרקו םירדעמ ולביק ןאס
 םישנא תורשע המכ לש תוגולפב הדובעל םוי םוי ודעצו
 ויה הדובע־תועש הנומש רחאל .םויל תורמשמ יתשבו
 ¬וחב הד׳זבדופב ומתחוהש ,תודועתה תא לבקל םירזוח

 .תפסכנה תמת
 ¬בועה לע החגשהה ןכו תומתחהה תלבק ןמזב תרוקיבה
 ;1141801161• 0140111123-) וטיגה תרטשמ ידיב ודקפוה םיד
 ׳ןמטפיוהטאטש״דו ןוחטבה תרטשמ םעטמ המקוהש ,(41608*
 רדגוה ,וז הרטשמ ישנא לש םדיקפת .1940 תנש לש ץיקב
 תידוהיה הנוכשה לש היתובוחרב רדסה תרימשל הליחת
 םהל הנתנ שוריגה תפוקת םלואו ,הליהקה יניינב ינפלו
 דבלב וז אל .היתולועפ "חותיפ״ל תובר תויונמדזה
 ,דחוש םילטונ ויהו תופיטח ינפב םיריהזמ ויה אל הישנאש
 .םינמרגל םהיחא תוללעתהב תומדיהל וצמאתה םא יכ
 .וטיגה ידוהיל העוזל תויהל וכפה רתוי תרחואמ הפוקתב
 גלשה יוניפב הדובע־ימי רשע־םינשש ,רבדה הארנ לבא
 דעב ידמ ךומנ ריחמ ויה ,ראוני שדוחב ררשש רופכבו

 .םתדלומ ריע ,אקארקב םידוהיל הבישי־רתיה
 1941 ראורבפב 4 םוימ ׳ןמטפיוהטאטש׳ה לש ותדוקפ
 דע) םיפסונ םיישדחל וז הדובעב ןמזה תא ךיראהל האב
 הנומש לע הדובעה ימי רפסמ תא דימעהלו (יאמ שדוחל
 ושמישש ,תומתוחה תא עובטל חרכה היה התעמ .שדוחב
 וליחתהש ,תוהזה תודועת לע ,התשענש הדובעל תוחכוה
 ¬יה רתיהל םיינמז תונוישר ׳,זייווסיוא״ד ילעבל קלחל
 ינש ןהילא וולתנש ,ולא תודועת לש ןתריסמ לע .הביש
 לש יוניפה דרשמ חקיפ ,ןהב הרכהה ףקות וא ,םימולצת
 לעבל רבדה היה לק אל ןב-יפ־לע־ףאו .רוזאה דקפמ
 השעש הדובעל רושיאכ תמתוח תעיבט לבקל תוהז תדועת
 ותושרב שיש ׳חיכוהל וילע לטוה הליחת .גלשה יוניפב
 ךשמב הכז וליפאו ,םדוקה הבישיה־רתיהב תומתוח 12

 וילע היה ,ולש תוהזה תדועתב תומתוח הנומשל שדוחה
 (27—25 הקסלבול בוחרב) הדובעה דרשמב בצייתהל
 ¬רב המשרנו התשענש ותדובע לע רושיאה תא גיצהלו
 ולטיש ,ךכל היה יופצ דבע אלש םדא תודחוימ תומיש
 לכש ןבומ .ריעה ןמ והושרגיו תוהזה תדועת תא ונממ
 םישנא הברהל רשפאל אלש ,התיה םינמרגה לש םתנווכ
 ¬תה תליטנל הליע אוצמל ידכ ,תוילאמרופה יולימ תא
 ץורימה, ליחתה בושש אלא .ריעה ןמ שוריגלו תודוע

 גישהל תויולדתשהה ורבג בושו ,׳הדובעה לש ינתחדקה
 .תומתוחה תא ריחמ לכב

 .הלודגה הבזכאה האב תועובש השולש רחאל םלואו
 תא ראורבפב 27 םויב לטיב ,אקארק זוחמ לשומ ׳רטכו

 דרשמ ידי־לע ואצוהו התע דע ונתינש הבישיה ירתיה לכ
 אקארקב הבישיה רתיהש ,זירכה אוה .ךמטפיוהטאטש״ד
 — ןידה תרושמ םינפלו ,תוהזה־תודועת ילעבל קר ביטימ
 תא ולבקי יכ ימשר ןפואב םהל חטבוהש םישנא םג

 .סראמב 15 םויל דע תוהזה־תודועת
 אושל ,גלשה יוניפב הדובעה ימי לכ אופיא ויה אושל
 .םי׳זייווסיוא, תומתוח גישהל ידכ תויוצצורתהה לכ ויה
 תא רוסמל וויצ שוריגל ונודינש םישנאה תרוקיב םשל
 בושו .4 ׳ץיבול בוחרבש יוניפה דרשמל םי׳זייווסיוא׳ה
 רתויב תוכומסה תוליהקה לא םינומה שוריג ליחתה

 תלצה תא רשפאל ידכ ןוצרמ ואציש םהמ ,אקארקל
 לש תופיטחה ונשינו ורזח .םנואמ םהמו ,םיסכנה תיראש
 ־תודועת ירסוחמ םישנא תביחסו תובוחרה!ןמ םירבג ינומה
 הלהנתה ולא תודועת לש ןתאצוה .םהיתורידמ תוהז
 ןבאכ תועובש תוחנומ ויה תושקבהו ,דואמ יטא ןפואב
 רצבמה לא ורבעוה תומלש תוחפשמ .ןיכפוה הל ןיאש
 המכ לכ ואצי םשמ ,1 הקסליגומ בוחרבש יאנגל עדונה
 םינוש תומוקמל ףטו םישנ םירבג לש םיחולשמ םימי

 .י".גבה יחטשבש
 התוטעמתה הצקל עיגה אקארקב תידוהיה היסולבואה
 הדוקפה האצי הז םויב .1941 סראמב 3־ה םוי רחאל
 .םידוהיל תדחוימ הנוכש תמקה לע רטכו לשומה תאמ
 ־רתיה ולביקש םידוהיהש ,שארמ ואר ןכל םדוק רבכ
 ינמז ןפואב םהל םיכירצ ויהש רחאמ ׳אקארקב הבישי
 תורחא םירעב .תולבגה אלל ריעב רוגל ושרוי אל ׳קשמל
 ,תומוח ירוחאמ םירוגס םידוהיה ויה רבכ (׳חול ,השראו)

 .68ןטיג םקוי אקארקב םגש ויה םירובס ךכיפלו
 תמקה לע העדוהה. םשור היה לודג ןב־יפ־לע־ףאו
 ¬יגסש ,ךכ לע םתעד תא ונתנ םידוהיה .אקארקב וטיגה
 שפוחה לש תטלחומ הלילש השוריפ תומוח ירוחאמ םתר

 ושרוגש םידוהי לש תומישר ורמתשנ ׳ןמטפיוהטאטשדו תכשלב 67

 םוקמ תא ורבעו 2.4.1941 — 29.11,1940 ןמזה־קרפב חוכב

 .1 הקטליגומ בוחרבש רצבמה ןמ (!ו.113$1641110§$$*6116) שוריגה

 םהילאש תומוקמה תומש ,םישרוגמה תומש םיאצמנ ולא תומישרב

 29 םויב .טדופטנארטה לש ירודיס רפסמו ךיראתה ןכו ושרוג

 —1941 לירפאב 2 םויב ,ןושארה טרופסנארטה אצי 1940 רבמבונב

 אקארק רוזאב ויה םהל ודעונש תומוקמה .םינומשה טרופסנארטה
 .ןילבולו

 ולבוהש ,שיא םיפלא הנומשל בורק ורבע ,דקסליגומב רצבמה תא

 .םידחא םישנא לש םג םימעפו ,תורשע ,תואמ לש םיטרופסנארטב

 םידוהיה יכ ףא׳ש ,ןכל םדוק בר ןמז אבינ יראלופופה בוחרה־ריש 68

 010082 2ץ421106^14 וז610,) וטיג היהי תאז לכב ,וטיו םירמוא

10*116§ 4216?(! 31110 101010) . 
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 ימ לכ .דסחל וא טבשל םא ביואב תולת לש בצמו
 .ריעה תא בזע הז אלכ תיבמ דחפש

 תא ובזעש םישגא ואלמתנ אקארקל תוכומסה תוליהקה
 ,ורימאה םירכא תותקבבו םיתבב םירדחה יריחמ .אקארק
 דבלבו ,םילודג םימוכס וליפא ןוצרב ומליש אקארק ידוהיו

 םהיבורק וראשנ םש םוקמ .םריעל רתוי בורק אצמיהל
 ,תורכרכבו םיסובוטואב .דתיה ריעה ןמ האיציה .םהידידיו
 רויד יאנתל הכז םדוקה לכ .די־תולגעב וליפאו תולגעב
 ןוויכ ,תאצלו זרדזהל היה יוארה ןמ ירהו .רתוי םיבוט
 .םידוהיה תנוכש רגסיהל תבייח .דתיה סראמב 20 םויבש
 רתוי השק השענ ריעה ןמ האיציב ישוקה :דועו תאז
 לכב םידוהיה לע רסאנ סראמב 15 םוימ ןכש ,רתויו
 ןכ םא אלא ,הרובחתה יעצמא לכב שומישה .ג.גה יחטש
 קר אלש ,אופיא ,אצוי .ךמטפיוהטאטש׳ה תאמ דחוימ ןוישרב
 אלא ,(1940 ראוניב) םידוהיה לע רסאנ תבכרב שומישה
 גלש־תולגע ,תורכרכ ,תוינומ ,םיסובוטואב שומישה םג

 .6* תוריסו
 ־וחטבו םייראטינאס םימעט ונתינ רטכו לש ותדוקפב
 םהל הצקוה .זס תדחוימ הנוכשב םידוהיה תקזחהל םיינ
 .מ העדוהב■ וטרפתנש ויתובוחר לע ה׳זוגדופ םוחתמ קלח
 םהו םוקמה תא בוזעל ווטצנ הז םוחתב ובשיש םינלופה
 לש םתאיציל ןורחאה םויה .רימזוק תנוכש לא ונפוה
 ¬מה הנוכשל םידוהיה לש םתסינכלו ה׳זוגדופמ םינלופה
 רמולכ ,סראמב 20־ל עבקנ ,התע הז םליבשב תדחוי
 רוגל ידוהי םושל ,דיה רוסא 1941 סראמב 21 םוימש

 ,.ג.גה לש תודוקפה ןמזי) 20.2.1941 םוימ קנארפ לשומה לש וצה 69
 יניינעבש שארמ האר ,15.31.1941 םזיב לח ופקותש ,(1941,14־ ׳םמ

 .ךמטפיוהטאטש׳ל הטלחהה הנותנ ימוקמה ינוריעה רשקה

 אלא דוע אלו /זטיג׳ חנומב םינמרגה ושמתשה אל ןמז ותוא 70
 חנומה רכזב הנושארה םעפב .הז חנומב שמתשהל היה רוסאש

 .10.11.1942 םוימ וצב ׳וטיג׳

 לש הלובג תא םיאבה תובוחרה ועבק 3<.3.1941 םוימ וצה יפ־לע 7י1
 בוחר ,יקסניזדורבו הקסגיפזוי תובוחרה תניפ : תידוהיה הנוכשה
 תליחת דע יקסרוגדופ קניר /יקסרוגדופ קניו׳ תניפ דע יקסביזדורב
 בוחרו יקסרוגדופ קגיד ,הקסבובל בוחר תניפ ,הקסבובל בוחר
 בוחר תניפ דע הנלוקש בוחר ,הנלוקש בוחר תניפ דע הבקראפ
 לש יונב־יתלבה קלחה ךרואל הקסנא׳זטאט בוחרמ ? הקסנא׳זטאט
 דגנכ ,הקסבובל בוחרל דע הקבקנר בוחרל ליבקמב ,יקנוימשזק
 תקלח ךרואל הקסבונראט בוחרל ליבקמב ;הקסבונראט בוחר
 ךרואל הקסנמטה בוחרל ליבקמב ;הקסנמטה בוחר דע לובגה
 ־בורבמוד בוחר תניפמ ;יקסבורבמוד בוחר תניפ דע לובגה תקלח
 ; קיצנזקו טוגוארט תובוחרה תניפ דע לזרבה־תליסמל ליבקמב יקס
 הזדדיזנ בוחרו הדוגז תבחר תניפ ,הדוגז תבחר דע קיצנוק בוחר
 בוחר דע הקסנאילשידודאנ בוחר ן הקסנאילשידודאנ בוחר תניפ דע
 בוחר ;השובטס הטיו בוחר תניפ דע סוקארק בוחר ן םוקארק
 דע הקסניפזוי בוחר ; הקסגיפזוי בוחר תניפ דע השובטס הטיז

 .יקסגיזדורב בוחר תניפ

 ,התשרה הדוקפה םלואו .הז וטיגל ץוחמ אקארק םוחתב
 יפל וראשיי םידוהיה םילעפמהו הכאלמה־יתב ,תויונחהש

 .ריעב העש
 םהמע תחקל ושרוה השדחה הנוכשל וסנכנש םידוהיה

 ¬יידה לש םשומישב ויהש םיטיהרמ ץוח ,םהילטלטמ לכ תא
 ¬וקמב ראשיהל ויה םיבייח הלא םיטיהר !םיינמרגה םיר
 וטיגב םוקמה תופיפצ תמחמש ,םיטיהרה וליאו .םהיתומ
 םרסמל ויה םיבייח ,םהמע םתחקל םהילעב ולכי אל
 דרשמ לש דחוימ ןוישר יפ־לע .םינמאנה דרשמ תושרל
 התיהש רמול דייצ ןיא .ןכמ רחאל םרכומל ויה םיאשר הז

 .והשלכ ישממ ודע אלל דבלב הכלה וז
 ידוהיל השרות השדחה הנוכשה ןמ האיציהש ,שגדוה
 סנכיהל ידוהי־אלל אהי רוסא ןכו ,דחוימ רתיה דוסי לע קר
 הניאש היסולכואה לע .דחוימ ןוישרב ןכ םא אלא הנוכשל
 .ינמז ןפואב וליפאו ׳םידוהיל .דסחמ תתל רסאנ תידוהי
 יחרזא ,םידוהיה לע לח אל וטיגב הבישה לע וצה

 .7־י תוילארטיינה תונידמה
 !םינומה לש תינתחדק הרבעה אופיא הליחתה
 ידוהי לש םהיתוריד .ריעל ץוחל ימו וטיגל ימ
 ־ריע תא תאצל אל טילחהש ימ .ונקורתנ אקארק
 יקסרוגדופ רשג דרד .וטיגל וניינק תא ומע ררג ותדלומ
 ¬רכ ,םיזגראו םיטיהר תונועט תולגעו תויאשמ וכרתשה
 לש תיב־ילכ וליבוהש די־תולגע ןכו םיטוקלי םע תורכ
 ,םירשואמה .םינוש םיצפח םע םידלי־תולגע וליפאו ,םיינע
 בוט םוקמ םינלופה םע תורידה יפוליח ךרדב ולביקש
 ¬יהר תא םהמע ואיבה ,ןבומכ ,יסחי ןפואב בוט ,וטיגב
 ¬מאב ,דבלב תיוז־ןרק םהל הרייתשנש וללה וליאו ,םהיט

 קר ולטנ ,תידוהיה הליהקה לש רוידה תדעו לש התועצ
 .ןוזמ לש יאלמ לכ םדוקו ,רתויב םייחרכהה םיצפחה תא
 דיבכהל אלו הרבעהה תא םמצע לע תושקהל אל ידכ
 ¬אה ורכמ ׳וטיגב םוקמ םהל .דיה אלש ,םיצפחה ןעטמב
 םנוקיתכ םינמזב היה שרד םנמאש ,יקשמ ץפח לכ םישנ
 לש תינומהה הריכמה .ןיטולחל רתוימ השעג וישכע לבא
 תורוד ,םידימאה יקשמב םימעפל ומרענש ,םינוש םיצפח
 ¬זהה תא לצנל םירחוס המכו המכל הרשפיא ,תורוד לע

 ,תופילח ,םיחיטש ,תונומת ריחמ אלב שכרלו תונמד
 וששחש ןוויכ ,םיינעה םידוהיה .רכו ןחלוש־ילכ ,םינבל
 רתויב םייחרכהה• םירבדה תא ףא ורימה ,וטיגב בער ינפמ
 וארנ םיפוליחו תוריכמ לש וז היבוברעב .ןוזמ יכרצמב
 אל בוש ורצונש םיאנתב .ןיטולחל םירתוימכ םירפסה
 ¬תה ךכיפלו .רחוסל תרבועה הרוחס לש ךרע םהל עדונ
 ¬ומב .תורצחבו תובוזעה תורידב םירוביצ־םירוביצ וללוג
 אלש רחאמ .וקרופו ועגפנש םיטיהר םוקמ לכ אלמתנ ןכ

 ־ןמיס ואשנ אל םה .בוריקב שיא םיתאמל עיגה אקארקב םרפסמ 712
 ךשמב .ריעה לש םינוש םיקלחב ישפח ןפואב ורגו ידוהי רכיה
 וא ,הירגנוהלו היקאבולסל םהמ קלח רבע (1943—1942) ןמזה

 .ופאססיגה ידיל ףוסבל ולפנ םרתי .׳םיירא תוריינ׳ ולביקש
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 יתלב בצמב וחנוה! ,דעומ דועב םהילעב ידי־לע ורכמנ
 תולדתשהה .תונמאנה דרשמ םהב הכזי אלש דבלבו ,ןיקת
 הב היה אל ידיינד־יסבנה תריכמל ןוישר תלבק רבדב

 .ללפ תלעות םושמ
 דרשמ ידי־לע ומשרנ םידוהיה לש תובוזעה םהיתוריד
 היסולכואל םירדח תאצקהב םג לפיטש ,ימוקמה רוידה

 .ה׳זוגדופמ הרקעש תינלופה
 דוע הלע וטיגל םידוהיה וסנכנ ובש ןורחאה םויב
 ־יתבמ השודקה ישימשת ףסוא תא םהמע תחקל םהידיב
 ־תיב ,ןשיה תסנכה־תיב) אקארק לש םימודקה תסנכה!
 ־תיבו קיזייא ׳ר ש״ע תסנכה־תיב ,א״מרה ש״ע תסנכה
 שופיחה רחאל ותומלשב• לצינ הז ףסוא .(הובגה תסנכה
 םילולכ .גידנטש בקעי סדנהמה ידיב ןייומו 1939 רבמצדב!
 ¬יתע תופמו תומקר ,תוכורפ ,תורונמ ,הרות־ירפס וב ויה
 וחנוהו תולגע המכ לע ונעטוה הלא השודק ישימשת .תוק
 םויה תרחמל .2 יקסבונמיל בוחרבש הליהקה ץיגבב
 ותדוקפ יפ־לע ,תונמאנה דרשמל תידוהיה הליהקה הרסמ
 ־קבש תסנכה־יתב לכ לש תוחתפמה תא ,שבוכה לש

 .ז3 אקאר

 לש םתנקתה רמגל דע ,העש יפל וראשנ וטיגל ץוחמ
 ־תיב ,תידוהיה הליהקה דרשמ ,ומצע וטיגב םיניינב! המכ
 ־יבאקס בוחרבש םילוחה־תיב ,הלטיד בוחרבש םימותיה
 ופיסוה ןיידעש ,הבודוימ בוחרבש תורבקה תיב ןכו הקסנ

 וב שמתשהל
 שוביכה ןוטלש לש הנושארה הפוקתה המתחנ ךכ

 .אקארקב ירלטיהה

 םינשמ הלעמל ופפוטצה ובו םידחא תובוחר ללכ וטיגה
 תובצמ תרוצכ ןתרוצש ׳וטיגה תומוח שיא ףלא רשע

 .גידנמש .י קית ,אקארקב .ה.י.ו.א 73

 סחנפ ,קיתווה רמושה תא םינמרגה וריאשה תורבקה־תיב דיל 74

 הקינורכ׳ םשב ותוא וניכש ,הז ןקז .אקארקב םינרבקה ןקז ,רנדל

 םינמרגהשכ ,ןכמ־רחאל .וטיגל ץוחמ ראשנ ,׳תורבקה תיב לש היח

 וריתה אלו הבודוימ בוחרבש תורבקהדויבב שומישה לע ורסא

 ךשמב ותרמשמ לע ןיידע אוה ראשנ ,םהרבא בוחרבש הז תא אלא

 לבוה דחא םויב .לסוחש רחאל בר ןמז םגז וטיגה לש ומויק ןמז לכ

 ־יתלב׳ ןפואב ריעב השעש םושמ הרונ םשו בושאלפ הנחמל

 דחוימב ראשוה ונמזבש ,הדבועה תא קדב אל םדא םוש .׳ילאגיל

 .תורבקהדויבב ותרמשמ לע םמצע םינמרגה ידי״לע

 תודועתה ןויכרא) תידוהיה הליהקה לש תיטסיטאטסה המישרה 75

 10.873 ויה 1.5.119,41 םויבש ,תעבוק (אקארק ריעה לש תונשיה

 ויהש םידוהיה תא הז רפסמ לע ףיסונ םא .וטיגב ורגש םידוהי

 תוהז־תודועת ירסוחמ ויהש רומאל ,ימשר־יתלב ןפואב וטיגב

 עיגה 13.10.1941 םוימ הליהקה לש תיטסיטאטסה המישרה יפל>

 הברה .שיא 12.000־מ הלעמל לבקנ ,(12ס0־ל הלא לש םרפסמ

 הכילהה לע ופידעה ,תוהזדוודועת םהידיב ויהש יפ־לע־ףא ,םישנא

 ,םיבר ויה ןכ .אקארקל תוכומסה תוליהקב הבישיה תא וטיגל

 תא םיצחלמבכ וקיזחהו ריעה יחתפ לע ורגס ,תוידוהי
 .תידוהיה היסולכואל אלכ־תיב שמשל הדעונש ,הנוכשה
 תליחתב — ישארה רעשה .וטיגל וכילוה םירעש העברא
 ; 70 ״קריצעבנהאוו רעשידיי״ תבותכ וילעו ,יקסבונמיל בוחר
 תשולש .תינלופ הרטשמ ןכו ינמרג םירטוש רמשמ וב דמע
 הרטשמ םהילע הרמש ללכ ךרדבש ,םירחאה םירעשה
 לש ופוסבו הקסבובל בוחרב ,הדוגז תבחרב ויהי ,תינלופ
 םירעשה לע הרמש ימינפה דצה ןמ .יקסבונמיל בוחר

 הזכ ןפואב .()11^1501101• ס!:ס1ס11ס£5<110ס51:) תידוהיה הרטשמה
 דצה ןמ םידדובמ וטיגח תולובג לעש םיתבה וראשנ
 עקרקה תומוקבש תונולחה ,םירוגס םירעשה ןבש 'ירא׳ה
 תומוקב אל ףא ׳ןולח חותפל היה רוסאו ,םיגרוסמ

 .זל תונוילעה
 ,םיטעומ תובוחר לש רצ םוחתב םייחה ויה םילק אל
 רוסחמ שגרוהשכ ׳דחוימב ץיקה תנועבו ,ןואשבו תופיפצב
 דע תופופצה תורידב רוגל היה השק .קריבו ריוואב
 תדעו ןהב הנכיש םוקמב רוסחמ ינפמש ,7*םוקמ ספא
 היינשל תחא תורז ויהש ,תוחפשמ ,רמכ הליהקה לש רוידה
 .אתווצב םייחה לע דיבכה הז רבד .תונוש תוביבסמ ןאצומו
 ינייפואהו ,תויחונ אלב ,םבורב םינשי ויה וטיגה יתבו
 .תורצחב תאבחנ ■רתיהש תחאה םתמוק וז ירה וז הנוכשל
 רתויב תוטושפה תושירדה תא ףא ומלה אל הלא םיתב
 םתעדל דעונש ,וטיגה תמקה ידי־לע אקווד .הנייגיהה לש
 ¬יהש ,תולחמה לש ןתוטשפתה דעב רוצעל םינמרגה לש
 ינימ לכל םיחונ םיאנת ורשפאתנ ,ןהיציפמ םה םידוה

 .וטיגה תומוח ודמע אל ןהינפבש ,תופגמ
 רשקה היה וטיגה תמקה רחאל םינושארה םישדוחב
 דרשמ איצוהש תונוישר יפ־לע .ידמל ינריע ריעה םע
 ¬ופה םילעפמב םידבועה וטיגה ןמ םיאצוי ויה הדובעה
 הכאלמ־ילעב ןכו ,םיינמרגה הדובעה תומוקמבו םיינל
 .ריעב ןיידע וראשנ םהיתויונחו םהיתואנדסש ,םירחוסו
 ¬שמב ,דחא םויל ,יערא־תונוישר םיאיצומ ויה ךכ לע ףסונ
 הז רשק .וטיגה לש ישארה רעשה די־לעש ינמרגה רמ
 לכ .הנוכשל ןוזמ יכרצמ לש םתאבה רשפיא ריעה םע
 ןתינ ףאו ,ןוזמב ותחפשמ ינב תא דייצל היה לוכי דבוע

 דועב ואציו ולא תודועת תלבקל ןורחאה עגרה דע וכיח אלש

 וטיגב םידוהיה רפסמ עיגה אל ךכמ האצותכ .אקארק תא דעוימ
 ,'1)16 512114 !<1־21(311' ׳ןמטפיוהטאטש׳ה לש ןיטלויבה .15!.000־ל

 1941 סראמ שדוחבש 16 ׳טעב ןייצמ ,1941 רבוטקואב אציש

 .םידוהי 14.000 אקארקב וראשנ

 .גידנטש .י ׳גניא ןנכית תבותכה תא 76

 ואציש עקרקה־תומוקבש תונולחה לע תומתוח ועבטוה .1941!ףוסל 77

 לכסל ידכ תידוהיה הרטשמה ידי־לע השענ הז רבד .׳ירא׳ה דצל
 .גרוסה ךרד תוליבחה תשגה תורשפא תא

 .םדאל עבורמ רטמ 2 התיה רוידה תדעו ידי־לע העבקנש המרונה 78

 .דחא ןולחל םישנא 3 ובשיח ןכ־ומכ
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 ¬דובה יניעמ לכוא יכרצמ לש הנטק תומכ ריתסהל היה
 תחרבה רשפיאו רטוש לש ויניע רוויע דחושהו שי ;םיק
 השיגרה אל םינושארה םישדוחב .רתוי תולודג תויומכ

 סחיב םיריחמה לדבה ףאו ,בערב תידוהיה הייסולכואה
 הדימב •ןמזה תצורמב םלואו .רתויב לודג היה אל ריעל
 ׳חזמב דייטצהל םיישקה ורבגו ריעה םע רשקה לבגוהש
 לע המכו המכ יפ הלעש רועישב וטיגב םיריחמה ורימאה

 .ריעה יריחמ
 ¬שר יפ־לע ׳וטיגל םוי־םוי וסנכנ ׳ירא-ה דצה ןמ ףא
 ¬חמה ואצמנ יקצנרא׳צ בוחרב ירהש .םישנא תצק ׳תונוי

 ומוקמב ראשנ הדוגז רככבו ,ילילפה ןידה־תיב לש תוקל
 .7" (וטיגבש ידיחיה תחקרמה־תיב) ינלופה תחקרמה־תיב
 .ריעה ןמ הדובעל םיאב ויה םידבועה רבח םע דחי ולעבש

 !וטיגה לש ינוציחה והארמ היה רזומ המס
 תילמשח תרבוע הקסבובל בוחרו יקסבונמיל בוחר ךרד
 ,תרצענ הניא תילמשחה .דיעה ןמ הכרד תא השועה
 לכב תונולחל דעבמ לכתסהל תורשפאה תנתינ היעסונלו

 .(הרוסא םיפיצרה לע הדימעה) וטיגב שחרתמש המ
 ¬מה ,תוטעומ הירטנלגו תלוכמ־תויונח אלא וטיגב ןיא
 תוקלחמ ויה תלוכמה תויונח .ןהלש יאלמה תא תולסח

 הנושארו שארבו ,תונוטלשה םעטמ בוציקה יכרצימ תא
 .רכוס םג םימעפו ,שפנל םאדג 100 לש תימוי תומכב םחל
 םיארנ .תלבקמ תידוהיה היסולכואה ןיא םירהא םיברצימ
 .תוירבע תויתואבו שידיא ןושלב תובותכ םהילעו םיטלש
 ,רלדור ידי־לע ןתינש ׳דחוימ ינמרג וצ תובקעב אב הז םג
 תולועפמ אקארק ידוהיל רכומהו ,וטיגה לש ראסימוקה

 .1940 תנש לש שוריגה
 ¬פותו וטיגל הגרדהב םירבוע תידוהיה הליהקה ידרשמ
 הקסניפזוי בוחרל .2 יקסבונמיל בוחרבש ןיינבה תא םיס
 ,הקסניבאקס בוחרבש םילוחה־תיב לש תוקלחמ תורבוע
 תא ול אצמ םימותיה־תיב .םילוחה־תיב לכ רבוע ףוסבלו
 ישוקב ןסכאמ םצמוצמה םוקמה .8 סוקארק בוחרב ומוקמ
 וישכע .הלטיד בוחרבש בחרנה םימותיה־תיבמ םידיליה תא
 ־וקה לש וצה יפ־לע ןכש ,םידליה לש םרפסמ רתוי לדג
 ויהש ,ידוהי אצוממ םידלי םג ןאכל םיאבומ רלדור ראסימ
 ,םירחא םיאנתב וכנחתנש וללה .םיירצונ תודסומב הב דע
 המהדת יכומ .השדח הביבסל לגתסהל םילוכי םניא בוש
 קחרי אלו ,םהל רזה וטיגה לש השדחה הביבסב םה
 .80 םלרוג םג אהי לארשי ידלי לש יגארטה םלרוגו םויה
 הכאלמה יכינחל הימינפה לש רתוי רגובמה רעונה
 ¬סומ לש םתקזחה לוע .הקסניפזוי בוחרבש םלואב זכרתמ
 ,"תידדה הרזעל תידוהיה הרבחה" לע לפונ הלא ןוגכ תוד
 ־גיפזוי בוחרבש תיפותישה ןוכסחה תפוק ןיינבב המוקמש

 תולועפמ תוסנכההו תומורתה .וללכב רוביצה לע וא ,הקס

 תיאופרה הנחתה תאמ תואופר תלבקמ ■דתיה היינעה היסולכואה 79
 .תידדה הרזעל תידוהיה הרבחה לש

 .1079—1078 רפסמ ,אקארקב .ה.י.ו.א 80

 ־פה לש לודגה םלואב תוכרענה תוביסממו תויתוברת
 .תודסומה לש םמויק תא רשפאל ודעונ ׳הימינ

 לע תרוקיבה .תונדפקב תרמשנ היפכה תדובע תבוח
 תבשל ידיב תונותנ הדובעה תקולח ןכו הדובעב םיבייחה
 1940 טסוגואב רבכ •,.!״11 — ]ט^ח<-־105.1(2) הדובעה
 בוציקל תידוהיה הליהקה לש תסטרכה תא וז הלביק
 ־זוי בוחרב ,וטיגה םוחתב דרשמ החתפ וישכעו ,הדובעה
 תמשרנה העובקה םתדובע דבלמ ,וטיגה ירייד .הקסניפ
 ,םיקולבה תדובעב לכ םדוק םידבוע ,הדובעה דרשמב
 וטיגבש םיקולבה ירייד לב הב םיבייחש הדובע :רומאל
 ,תיערא איה הדובעהש םימעפ .תוחפל עובשב דחא םוי
 .הדובעה תומוקמ םתואל םיחלשנ םישנאה םתואש שי לבא
 םישנאהו ,וטיגל תויאשמ םיחלוש םיגוש הדובע־תומוקממ
 יווילב םג וא םהלשמ רמשמ יווילב הדובעל םיחקלנ
 ,הז דסומ ,[0.0.] 04״11ח85<116תצ>1 תידוהיה הרטשמה
 ותמיא ליטיו טעמ דוע ׳תידוהי היצילימ םשב םג ארקנה
 ¬ורושל ופרטצנ דימ — ןגראתנשמ .וטיגה יבשוי לכ לע
 ,םהמ שרדנה תורשה יפוא תא ללכ ועדיש אלבו הית
 ¬נימש איה תידוהיה הצעומה ;יחרזאה רוביצה ןמ םידחא

 היצילימה לש הידקפמשכ ,ןמזה ךשמב םלואו .םתוא הת
 היצילימב ועירכה ,תידוהיה הצעומב ותולתמ• ררחתשנ
 םדמעמ תא ולצינש ,תישונאה הרבחה תאלחמ םישנא
 .םדא םושמו. רבד םושמ ועתרנ אלו תותיחש ישעמל
 ,לוגע עבוכ שובחו הרופא הצלוח שובל ,0.0.־ה שיא
 יבשוי לע אונש השענ ,ודיב ולקמו והזח לע דוד ןגמ

 .ינמרגה רטושכ וטיגה
 ,חור־םגו רוב ,אריפש החמש היה 0.0.-ה לש ודקפמ
 ¬ילטניאה תא אנש דחוימב .המ יהיו ןוטלשל הוואתנש
 אלש םישנאה תא הרטשמב תורשמ קיחרה אוה .היצנג
 ,תדחוימ הקלחמ םיקה ול םינמאנ העבשמו ויניעב וארנ
 .21י41 :רומאל 2.4. תויתואה וניוצ הידמ ילוורש לעש
 0.0. הש ,םיניינעל דחוימ תורש ומייק 2.4.־ה ישנא 4(כ1״1ט״8
 םירסאמ ועריא תופוכת .תיטילופ תועמשמ םהל םחיי
 ־רק .תומש תורשע םעפ אל ןהב וללכנש ,תומישר יפל
 םשמ ,וטיגב 0.0. ־ה רסאמל ולבוה םירסאמה תונב
 וא תוומל ךרדה הכילוה םשמו ,ךיפולטנומב אלכה־תיבל
 ,םידוהי םג ובשי 0.0.־ה לש אלבה־תיבב זוכיר הנחמל
 םינלופ וא ,ריעה לש "ירא״ה דצב ןוישר אלל וספתנש
 אלכב םייראטינאסה םיאנתה .ידוהיה םאצומ לע ודשחנש
 יופצ 15.10.1941 םוימ .הליגר־יתלב תופיפצהו םימויא ויה
 שנוע .8!תוומ שנוע וטיגל ץוחמ ופטחנש םידוהיל היה
 .ידוהיל אובחמ םוקמ תעדמ ןתנש ימ לכל םג יופצ הייה הזכ
 םיאצמנה םישנא אוצמל ידכ ,םיתבב םישופיח וכרענ ןכ
 הליהקב ומשרנ אלש םישנא :רומאל ׳ןידכ אלש וטיגב
 הסכמ תניחבב תונחמל וחלשנ וללה .תוהז־תודועת רסוחמ

 ,99 ׳םמ ,.ג.גה לש תודוקפה ןמוי ,קנארפ יללכה לשומה לש וצה 81

 .1941 תנש
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 םימעפ .רמכו המכ וכרענ ףא 1941 רבמבונב .םידבוע• לש
 הלעמל ושרוג הלא םידוצממ האצותכו ,וטיגה לכ לע םידוצמ
 .בושיבורהו הנזיצשלבול זוחמל רקיעב ולבוהו שיא םייפלאמ
 ירייד רפסמ לדג וז הגש לש ויתסה תנועב
 ורגש םידוהיה .בוריקב שיא םיפלא תששב ,וטיגה
 לודג היה םרפסמו — יתבר אקארקל תוכיישה תוליהקב
 םבייחש וצ ולביק — 1940 תנשב ריעה ןמ ושרוגש ןוויכ
 ,תומוחה ירוחאמ תורגתסהה דחפמ .אקארק וטיגל רובעל
 םקוה אל ןיידעש הלאכ תומוקמ לא םהמ םיבר ואצי
 םידייוצמ םהשכ ,אקארקל ואב םבור לבא ,וטיג םהב
 םיסונא ויהש ,הלאכ םג ואצמנ םהיניב .תוהז־תודועתב

 םוי .תוהז־תודועת ולביק אל לבא םתליהק תא בוזעל
 .תופסכנה תודועתל ׳וכזי,ו אובי

 ־וג ,וישכע דע .דתיה הלודג רבכש ,וטיגב תופיפצה
 םתנפ תא םהל םיאצומ תוירבה .תאש רתיב תכלוהו תרב
 ןיא בושש ,תויונח לש תומלוא .םיפתרמבו גגה־תוילעב

 .תוריד התע םישמשמ ,תורוחס ןיאב םהב ךרוצ
 הליהקה ידיב הכרענש ,תיטסיטאטסה המישרה יפ־לע
 אקארק וטיגב ויה 13.10.1941 םויבש אצוי ,82 תידוהיה
 תומוקמ ,12.770 םהירייד רפסמו םירוגמ ירדח 3167
 םהבו (םירחאו םינקז־בשומ ,םימותי־תיב) םיירוביצ ןוכיש
 ־ועת ירסוחמ ויהו ומשרנ אלש שיא 1200 ןכו שיא 1318
 םידוהיה םרז .15.288 — לכה־ךס :רמוא הווה .תוהז־תוד
 תליחתב םייתסנ יתבר אקארקל תוכיישה תוליהקה ןמ
 אקארק וטיגב םידוהי 19.000 רפסמהש ןפואב ,רבמבונ
 ,םינמרגה ידי לע דמאנש יפכ ,1941 רבוטקוא שדוח ףוסל
 ,שיא 2000 הז רפסממ הכננ םא .83 תעדה לע לבקתמ
 ,חיגהל אהי רשפא ׳רבמבונ שדוח לש תופיטחב ופטחנש
 17.000־ל בורק אקארק וטיגב ויה 1942 תנש ףס לעש

 .םידוהי
 תונוטלשה תאמ תוארוה המכ ואצי 1941 תנש יהלשב
 .השק תוללעתה ןהב התאר תידוהיה היסולבואהש ,םינמרגה
 תורשמ ליגרכ םינהנ םידוהיה ויה וטיגה םקוהש העשמ
 םירעל תוליבחו םיבתכמ םיחלושו םילבקמ ויה .ראודה
 ,תוילארטיינ תונידמל וליפאו ,.ג .גה חטשבש תורחא
 ־ונמיל בוחרב היה וטיגב ופינסש ,ראודה דרשמ תועצמאב
 רבמצדב 1־ה ןמל לבא .םידוהי םידבוע וב ושמישו יקסב
 תוליבח לבקל .ג .גה חטש לכב ראודה ילדח 1944
 היתואצותש ,84 תאזה הארוהה תא .םידוהי םיחלוש תאמ

 ישנאל הברת ועייס ןוזמה תוליבח) ילכלכה םוחתב ורכינ
 ¬ירב ימעטב תינמרגה תועיבצה הקמינ ,(םיבערה וטיגה
 הלומעתה ירהש .תוקבדימ תולחמ תנכס עונמל ידכ ,תוא

 .אקארק ריעה לש תונשיה תודועתה ןויכרא 82

 רבוטקוא ,'016 54241:ז^2לא211' ןמטפיוהטאטשה לש ןיטלויבה 83

 .18 ׳טע ,1941

 ןוטלש ימוחתב ראודה לש ישארה ףגאה להנמ תאמ ןתינ וצה 84

 .(1941 ,115 ׳םמ ,.ג.גה לש תודוקפה ןמוי) ןמסקואל ר״ד .ג.גה

 תולחמ יציפמב םידוהיה תא דימת הרייצ תירלטיהה
 תפצומ אקארק .דתיה וטיגה םקוהש םדוק דועו ,תוקבדימ
 הסג הרוטקיראקב םידוהי םירייוצמ ויה ןהב ,תועדומ

 .סופיטו םינכ יציפמכ
 תיזחב ןושארה ףרוחל םינמרגה םיסנכב .דז ןמז־קרפב•
 אוהו ,דחוימ יפרוח דויצ שורד םחולה אבצל .תיסורה
 םיזירכמ דלומה גחל רומס .תושובכה תונידמה ןמ חקלנ
 לכ תריסמ רבדב וצה לע וטיגה תובוחרב לוק־יריבגמ
 יופצ ןכ השעי אלש ימ .םידוהיה ידיב תויוצמה תוורפה
 תומוקמ השולשבו הליהקב ופסאנ םוי ותוא .תוומ שנועל
 לש היצקא,ל רשקב .תוורפ םיפלא תנומשל בורק םירחא
 תוורפה תא ורסמ אלש ןוויכ ׳םישנא המכ וגרהב ׳תוורפה

 .עבקנש דעומל
 םישלגמ םג רוסמל ושרדנ ןכמ רחאל םימי המכ

 .85 םילענמו
 -יתבו תויונחה תא לסחל םידוהיה םיליחתמ טאל טאל

 דגנכ לבא ,וטיגה תריגס רחאל ריעב וראשנש ,הכאלמה
 רקיעב ,הכאלמ־ילעב לש םיביטרפואוק םיכלוהו םימקומ הז
 ¬קל ריעב תומלוא םיגישמש ׳םינוורפו םירלדנס ,םיטייח
 ¬וה .םינמרגמ םגו םינלופ תוחוקלמ הדובע־תונמזה תלב
 ןכמ רחאל תרסמנ ולא הדובע־תונמזה לש לעופל ןתאצ
 םיביטרפואוק לש םתמקה תא .וטיגבש הבאלמה-ילעבל
 המכו המכ וטיגב םיקהש ,הכאלמה־ילעב ןוגרא םזי הלא
 ¬ואוקה ירבחו ,תוגוורפו תורלדנס ,תוטייחל .דכאלמ־יתב
 התצקה הליהקה .הסאלמה־יתבל תונוכמ ואיבה םיביטרפ
 רבעשל תשורחה־תיב לש ןיינבה ;הכאלמה־יתבל םיניינב
 ¬רב ינש ןיינבו• ׳הקסרגנו בוחרבש ׳המיטפוא, הדלוקושל
 םש לע רוציקב וארקנש ,הלא הכאלמ־יתב .הבוגראט בוח
 ־ה תאמ הדובע־תונמזה ולביק ,׳המ״טפוא, ןשיה ןיינבה
 שדוח ףוסבו /תינמרגמ £111*
 ,זכרמה ותוא ןיינקל הלא הכאלמדיתב ורסמנ 1942 יאמ
 םינגומ ךליאו ןאכמ ויהי םהב םידבועהש ,הווקת ךותמ
 .ינמרג לעפמב םיקסוע םהו ליאוה ,שוריג לש הרקמב
 ועיגה ,יערא־תופויטחו 1941 רבמבונב םישוריגה רחאל
 םושמ שי דימתמ קוסיעבש ,הרכה ללכל וטיגה •ישנא
 רתוי 1942 תליחתמ ולדתשה ךכיפל .הנכס תעשב ןוחטב
 .עבק לש קוסיע לבקל הדובעה דרשמ לצא םישנא רתויו

 וא תיסיפ הדובע השוריפ הדובעש וילאמ ןבומה רבד
 ,תדבועה היצנגילטניאה לכ םדוק םיטוהל ןהירחאו ,הכאלמ
 יביטקודורפ וניא םעוצקמש םישגא יכ ,םה םיענכושמ ןכש

 .שוריגל םינושאר םייופצ
 יפל הז ןמז־קרפב היסולכואה לש תיטסיטאטס הקולח
 םידבוע תוצובק לש ןמלעיה לע הארמ ,86 היתועוצקמ

 31.12.1941,םויב קנארפ יללכה• לשומה תאמ ןתינש ,הז ןיינעב וצה 85

 םידוהיל ןווכתנ אל (1941 ,123 ׳םמ ,.ג.ג,ד לש תודוקפה ןמוי)

 .׳םינמרג םניאש הלא׳ לכל ,דתיה ותיינפ ןבש ,דבלב

 .אקארק ריעה לש תונשיה תודועתה ןויכרא 86
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 החכוה םושמ וז הדבועב ׳ןבומכ .ןיא .תינחור הדובעב
 ,וטיגב תידוהיה הרבחה הנבמ לש יתוהמו יעבט יונישל
 לע המייאש הנכסה תא ונל שיחמהל ידכ הב שי לבא
 ¬ועוצקמ תא םילעהל ויה םיסונאש ,ולא םידבוע תוצובק

 .איהש תיסיפ הדובע לכב זחאיהלו םהית
 הכאלמה־יתב :ויה רתויב םיעדונה הדובעה תומוקמ
 םוילוי לש תוטייח ירצומל תשורחה־תיב ,,תמיטפוא•
 ליימא ילכל תשורחה־תיב ,יקסרוגדופ קושב שטירדאמ
 0611150116 1£15{6(1-?31ג1ך|( (0611150116 1:111311\'י\1160-!י .1111110),

 ־בלימח, םיפירצ יקלחל תשורחה־תיב ,!<6116 ^1גז16ז-?31נ״10
 ׳לבאק, תשורחה תיב ,(היצולבאזב םינורחאה תעברא)׳יקס
 םיכסומה ,,הקראנוב, םינבלל תשורחה תיב ,בושאלפב
 ,תונושה םהיתוקלחמ לע (זז661651013£4קג110) םייאבצה
 ,מ166611גס1:5110סזמזת3ח<13ת{11ז ארקנש הציבוקארב הפועתה־הדש
 ,061346138״ רוציקב וארקנש היצולבאזב הפועתה ינסחמ

 םש ונכושש םידוהיה) ןוחטבה תרטשמ לש הכאלמה־יתב
 — לוואו ,(הקסרומופמ הכאלמה־ילעב :וארקנ ןמזה תצורמב
 תוריש ,(ןומראה רצחב הרוחש הדובע) 6עז810-310311
 המכ דועו ,05*311״ הדובע תומוקמ ,ריעה לש ןויקנה

 .הרטשמהו םינייוזמה תוחוכה תודיחיב תומוקמ
 ןהמו תושק ןהמ !הלא תומוקמב תודובעה ויה תונוש
 ¬צמ ןניאש ןהמו תויעוצקמ תועידי תושרודה ןהמ ,תולק
 !םיאנתה ףא ךכל המודב .דבלב יסיפ חוכ אלא תוכיר
 אל תופוכת םימעפו ,םהב דומעל היה רשפאש םימעפ

 וסחי יפל לכה — םידבועב תוללעתה םשל אלא ורצונ
 .םוקמה דקפמ וא להנמה לש ,הכאלמה־תיבב ןמואה לש
 ־תומוקמב זחאיהל םישנאה םג ולדתשה ךכל םאתהב

 ולע הדובעה דרשמב תויולדתשהש שד ,םינוש הדובע
 .ףסכב םולשת תרומת הפי

 לש תיקוח הנגה לע רבדל ןיאש ,וילאמ ןבומה רבד
 םישנ תקסעה וא הדובעה ינמז לע תוארוהה ,םידבועה
 םייק וניא םבגל .םידוהיל עגונה ןיינע ןניא ׳םינשב םיכרו

 הדובע־תועש דעב תוקנעה אל ,ןירוטיפל לבוקמ ןמז אל
 •87 הלאב אצויכו תופסונ

 ¬צה ברקב רקיעב שגרומ ביואל םילעמש הדובעה םמ
 הדובעב תולכו תוכלוה רתויב תובוטה םהיתונשש ,םיריע
 םה םיבורמ ןכ־יפ־לע־ףא .תילכת תרסוחמו תכרפמ
 תומלתשהל םיגוחה .םידומילה לע וישכע םג םידקושה
 הלכשה יזכרמ םישענ רעונה תועונת די־לעש תימצע

 .ולסחתנש רפסה־יתב לש םמוקמ תא םיאלממו
 ־תודובעל ףסונ ,תובייח 25—15 ליגב תוריעצה וליאו
 ¬ולופורתנא הקידב לש תפסונ תוללעתהב דומעל ,הייפכה
 ־יווצ תוצובק־תוצובקב ןה תולבקמ 1941 תנש ףוסמ .תיג
 ,0.0.־ה ישנא ידי־לע וכרענש תומישר יפ־לע ,האירק
 .תימויה ןתדובע רמג רחאל 0.0.־ה ןיינבב בצייתהל
 תואירבה דרשמל ןכרדב רמשמ ןתוא הוולמ הז ץינבמ

 .(1942 ,2 רפסמ ,.ג.ג,ד לש (תודוקפה ןמוי) 15.12.1941 םוימ וצ 87

 .יפארגואיגה ןוכמה לש ןשיה ןיינבב אצמנה ,ינמרגה
 ,תקדקודמ הקידב ינמרגה אפורה ןתוא קדוב דרשמב
 תחת תונועמה תוחלשנ ןכמ רחאלו ,תיגולוקניג וליפאו

 .88ןטיגה לא רמשמ

 .הדובעל ללכ ךלוה וניא יתדה דעונה ןיבמ רכינ קלח
 ,תוהז־תודועת אלב רמולכ ,קוחכ אלש וטיגב ראשנ אוה
 לש העשב .תואיצמה ןמ טלחומ קותינ ךותמ וייח תא יחו
 ¬רמבו גג־תוילעב םה םירתתסמ תרוקיב תכירעו תופיטח
 םדומלת תא םה םימייקמ יסחי טקש לש העשבו ,םיפת
 ־לת״ב הרות דומלל םיכלוהו תוצובקב םיפסאתמ !םדיב

 .89 ןטיגב םקוהש ״הרות דומ

 תא דורעל וטיגה ידוהי םיסנכתמ הליפת־יתב ינשב
 רוסיאב הבוטל יוניש ןיידע לח אל ,תמא ,םהיתוליפת
 היצילימה ישנאמ םידחא םגש ןוויכ לבא ,תולהקתהה
 -יתב לע הרימש תדקפומ ,תוליפתב םיפתתשמ תידוהיה
 לש םאוב תורשפא לע םירהזומ םיללפתמהו ,הליפתה

 .םינמרגה
♦ 

 םידוהיה רפסמש• העשב ,1942 תנש לש ביבאה תנועל
 הנפמ ללוחתמ ,90 םירייד 17.163־ל עיגמ אקארק וטיגב
 ןוטלש ימוחת לכב םידוהיה לש יקוחה םבצמב ידוסי

 .ג.גה
 3.6.1942 םוימ קנארפ יללכה לשומה לש וצה יפ־לע
 תושרל 0ט!16״3ח861686מ1161(6")םיידוהיה םיניינעה לכ םירבוע
 ןאכמ אופיא ןותנ םידוהיה לש םלרוג ןוחטבה תרטשמ
 ,השעמל .הרטשמהו .םמה לש ןוילעה דקפמה ידיב ךליאו
 ¬נעב ברעתהל םייביטארטסינימדאה תונוטלשה םיכישממ
 ישעמב הרטשמה םע הלועפ םה םיפתשמו ,םידוהיה יניי
 ¬לתשה שמשת ךכל תודעו ,םידוהיה לש היצנימרטסכאה

 .אקארקב םיניינעה תולש
 לש םייגארטה םיעוריאב אקארקב היה ךורכ ל״נה וצה
 שדוח ףוסב .׳ינוי שדוח לש היצקאה, םשב ארקנש המי
 תרטשמ תאמ הדוקפ תידוהיה הצעומה הלביק 1942 יאמ
 לש ןתקידב תא יאמב 31־ו 30 םימיב ןגראל ןוחטבה
 לש ןתקזחהש ןוויכ .וטיגה ירייד לכ לש תוהזה תודועת
 ¬אה וליחתה ,הדובע ירושיאב תינתומ התיה ולא תודועת
 יפל ,איהש הדובע וזיא לבקל םצרמ לכב לדתשהל םישנ
 תוצירה לכ תילכת .שוריגמ םליצי הז רבד יכ ונימאהש

 תאמ ולבקתנש תועידיה יפ־לע .1067 רפסמ ,אקארקב .ה.י.ו.א 88
 תואירבל ישארה ףגאה להנמ ,םואבלאו ר״ד הז היה ,0.0.־ה ישנא

 .ג.גה ןוטלשב
 .(בוסרבל ברה> אקארק תונבר תאמ תועידיה יפ־לע 69

 ןויכרא ,114.1942 םוימ תידוהיה הליהקה לש המישרה יפ־לע 90

 .אקארק ריעה לש תונשיה תודועתה

 יניינעל הנידמה תוריכזמל התעמ םיפופכ ןוחטבה תרטשמ יניינע 91
 םוימ רלטיה לש וצה יפ־לע המקוהש ,.ג.גה ןוטלש לש ןוזוטבה

 .(1942,50 ׳םמ ,.ג.ג,ד לש תודוקפה ןמוי) 7.5.1942
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 הדובע ,ןבומכ ,התיה ,דחושהו היצקטורפה ,תויוצצורתההו
 םושמ הרואכל וב שיש ,ינמרג לעפמב וא הדובע־םוקמב
 ¬והיל סחיב בוט ןוצר הברה .ישוריג לש הרקמב תוסח
 להנמ ,(5<:1ו6ק655;) יספש ירטסואה ותעשב הליג םיד
 הדובע־יסיטרכ איצוה ןורחאה עגרב שמימ .הדובעה דרשמ

 .וישכע דע םיקוסע ויה אלש םישנאל
 ¬פוהש ,הז ןיינבל .2.3.5. ־ה ןיינבב המייקתנ תרוקיבה
 תבשב העיגה 0.ס.׳ה ישנא םעטמ רמשמ וילע דק
 .תינמרגה ןוחטבה תרטשמ ,רקובב 8 העשב ,(יאמב 30)
 ןהילעש ,תונחלושה ירוחאמ םוקמ וספת הרטשמה ישנא
 םשור ררועל ידכ ,דרשמ יכרוצו ,דביתכ־תונוכמ וחינה
 ודמע םידוהיה .דבלב תידרשמ הדובע אלא ןאכ ןיאש
 ־ירושיאו תיוהז־תודועת וגיצהו תונחלושה ינפל םירותב
 ־תומוקמו םילעפמה ירושיאב וריכה ללכ ךרדב .הדובע
 .הדועתה לעבל רושיאה תא ומיתחהו ,םינמרגה הדובעה
 תידוהיה הצעומה לש הלאמ ץוח ,םידרשמ ידבועל םלואו
 םישנאל םותחל ובריס ןכ .םותחל ובריס ,2.5.5.דרו
 הפי היה ןחוכ תומיתחה .שמחו םישמחמ הלעמל םליגש
 תויקוח יפ־לע וגהנ אל ןכ־יפ־לע־ףאו ,םידלילו םישנל םג
 לע .רבד לכב העירכה ינמרגה לש הזירפאקה .העובק
 חצינ םושיר םשב הנוכש המ לכ לש תיללכה הלהנהה

 .הדנוק ׳רריפרשטפואאה׳ה
 תעיבט המייתסנשכ ,(יאמב 31) םירהצב ןושאר םויב
 ־תודועת אלב םישנא יפלא המב וטיגב וראשנ ,תומתוחה
 וצרפ םיירהצה רחא ,ןכא .שוריגל םידעוימ :רמולכ ,תוהז
 לילב רבכו ,וטיגהו םוחתל (5;ס1161116145<1;61150 5.0.־ה ישנא
 ידיקפ םע דחי תידוהיה היצילימה הבבוס יאמב 31 ־ה
 לע התוויצו תודועתה תא הקדב ,תורידה תא הליהקה
 ¬תהל תומתוחה םע תודועתה םהידיב ויה אלש םישנאה

 .הדוגז רככל תוצובקב ורבעוה םה ןאכמ .בוחרב ףסא
 שוריגש ,ךכ לע ותעד תא דחא ףא ןתנ אל העש התוא
 לע אל ועדי אלש ןוויכו .תוומל שוריג םעפה ותועמשמ
 ־שואבש זאגה יאת לע אלו רוביבוסבו ץזלבב הדמשהה
 .אבחתהל וא חורבל םדא םוש לש ותעדב הלע אל ,םיצניב
 הד1גז תבחרב וסנכתנ ינויב דחאה. לש רקובה תועשב
 ילעב ,ףטו םישנ םירבג םהיניבו ,שיא םייפלאל בורק
 .םיטוקליו תודווזמ םדצלו ,הנוש ליג ינבו םיגוש תועוצקמ

 ףרה ילבו ׳םהינעטמ די־לע ודמע וא ובשי םישנאה
 ¬ינה תסכמ האלמתנ טאל טאל .תושדח תוצובק ופסוותנ
 לע הלטוה הסכמה יולימ־יא לע תוירחאה .שוריגל םינוד

 ותיב ינבו אוה םגש ,גייווצנזור רותרא ר״ד הצעומה ר״וי
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 ןובשחב ואבוה םנמאש ,הדובע ירושיא הז םוקמב םידבועל

 השענש ,רטוג דוד היה הז ןיינעב ךוותמה .שוריגה לש וז הלועפב

 .וטיגה לש ראסימוקה ןכמ רחאל

 ווטצנ םהבו ,בכר־ילכ המכ ואבוה םוקמל .שוריגל ונודינ
 םינמרגה ידי־לע םלוצ הז הזחמ .םידליהו םישנה תבשל
 ־ילכ לעמ תדרל ווטצנ ןכמ רחאל .פ3 תספרמה תניפמ
 ,םיצוקורפל לגרב םוצירהו םלוכ תא ופסא םינמרגה .בכרה
 וניעטה םש .תובורמ תועש לש הנתמהמ םיפייע םהשכ
 .חרזמל ןוויכב םימותח אשמ־תונורק לע םיללמואה תא
 ¬ורקה םישנאהש ,םמצעל וראית אל וטיגב וראשנש וללה
 םישנא תאמ ועיגהשכו .ץזלבל וחלשנ רתויב םהל םיב
 םמצע תא ולשה דוע ,ךרדה ןמ ,םיצוקורפמ תועידי
 ־ירעל שוריג אלא הז היה אלש ויה םירובסו וטיגה יבשוי

 .הדשה
 םישנא יפלא .דמכ וטיגב וראשנ ןיידעש ׳ועדי םינמרגה
 ¬יטח ינויב 3־ה לילב וכרעו תומותח תוהז־תודועת אלב
 תומדקומה רקובה־תועשב תרחמלו ,םהיתבמ םינומה תופ
 .ם.ם ישנא םייתאמל בורק .הדוגז תבחרל םוצירה בוש

 ןגומ־יתלבה להקה .הירי־תונוכמ וארנ .הבחרה תא ופיקה
 םיבלגמב וב וכהש םינמרג ובבוס הבחרבו ׳ץראה לע בשי
 .תוירי המב םג ורונ .עעונתהלו םוקל היה רוסא .תותקבו
 םשו ,םיצוקורפ רבעל םלוכ תא וצירה םירהצה רחאל
 ואיצוה ןקורתנש םוקמה ןמ .תונורק לע םיללמואה ונעטוה

 .ידוהיה תורבק,ד־תיבל ןואיבהו םיתמה תויווג תא
 תואמ המב םיצוקורפל ךרדבו וטיגב ותמ םוי ותוא

 .94 םישנא
 ¬שמ הכרע בוש ,(ינויב 6) תבשב :רומאל ,םיימוי רחאל
 םלואב .תוהזה תודועת לש תשדוחמ הקידב ןוחטבה תרט
 ־ירושיא תא וגיצהו םירותב םישנא ופפוטצה בוש 2.5.3.־ה
 תמתוח םינמרגה ועבט אל םעפה .תוהזה־תודועתו הדובעה
 ,(81ג115<:1ו61ח)םילוחכ םיסיטרכ ןהל ופריצ אלא ,תודועתה לע
 ¬נא הברה ויה בושו .וטיגב ראשיהל תוכזה תא ונקהש
 ־יסיטרכ םהל ןתיל םינמרגה לש םבוריסב ולקתנש ,םיש
 ־יאב וריכה םימי עובש ינפלש הדבועה ףא לע "דלא העושי
 םעפה .םהיתודועת לע תמתוחה תעבטוהו םהלש הדובע,ר־ירוש
 אלו םינמרגה םידיבעמה לש םהיתוצלמה אל וליעוה אל
 וניומש הלא .המצע ןוחטבה תרטשמ לש םהיתומתוח
 ־פוא, רצח לא תוצובקב ורבעוה ןכמ רחאלו ,דימ ורצענ
 םהמע וחקל אלו םהיתוחפשמ לעמ ודרפנ אל םה .׳המיט
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 םיסיטרכ .םהילע דרשמל העידוה תידוהיה■ הליהקהש ,תוומ ירקמ

 4.6.1942 ךיראתה תא םינייצמ ,11.6.1942 םויב ונקתוהש ,הלא

 (םיקייודמה םיטרפה לכ םש ונמנו) םירבג 51 לש םתומ םויכ

 םיניתנה לכ לע) םישנ 20 לש ,(םש םוליעב) םירבג 4 לש

 .שיא 111 — ב״הסבו ,(םש םוליעב) םישנ 36 לש ןכו (םיישיאה

 קדבנ היהש ,םיתמה רפסב ולא תותימ םשר אל תואירבה דרשמ

 .הלועמ הרימש םיסיטרכה תא רמש ןכ־יפ־לע־ףאו ,םינמרגה ידי־לע

 אל ,םיצוקורפל ךרדב וטיגה תביזע רחאל ורונש ,םישנאל סחיב

 .הקידב םוש התשענ
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 יתלבה, לא ןוויכב ועסנ ,ינויב 8 ,ינש םויב .רבד
 התיה תיפוסה ותנחתש ,חרזמ ןוויכב וחלשנ םה .׳עודי
 .וטיגה תא םיינמרגה תורמשמה ובזע ינויב 10 םויב .ץזלב

 לעופל הואיצוהו הומזיש ,ינוי שדוח לש ׳היצקא,ה
 הלעמל העלב ,אקארק זוחמ תרטשמו .ם.סה דקפמ ,רנרש
 ותמ היצקלסה תונברק דבלמ .05 תונברק םיפלא תשמחמ
 הבישיה םהל הרתוהש יפ־לע־ףאש ,םישנא הברה םג
 םהל םיבורקה םהישנא לא בוטה םנוצרמ וולתנ ׳וטיגב•
 .םהירוהמ קתניהל םירוענה ינב וצר אל רקיעב .רתויב
 ,יממעה ררושמה םג היה תאזה ׳היצקא,ה תונברק ןיב
 םיעבשה ןב רייצה ןכו ,הלעמו םישש ןב ,גיטריבג יכדרמ
 ינשהו הז ׳טרופסנארט׳ב חלשנ ןושארה .ןאמיונ םהרבא

 .בוחרב הרונ

 םינמרגה תונוטלשה ומיקה ,הצעומה רידי שרוגש רחאל
 לש ראסימוקה .תידוהיה הנוכשל תיראסימוק הלהנה
 דוד היה ,הרטשמהו .ם .םה דקפמל ףופכ היהש וטיגה
 תלהנה לש התמקה לע .הצעומ ול הפסלתינו 00 רטוג
 3 םויב רבכ ׳הקסבודי׳ז הטזאג׳ה העידוה םיראסימוק
 לש השדחה הלהנהלש ,עבקנ וז העדוהב .(65 ןוילג) ינויב
 םלוהה רבד ׳ילכלכ יפוא הנושארו שארב דעונ הליהקה
 תא .׳תידוהיה היסולכואה לש השדחה הרוטקורטסה, תא
 .תחא הלמב וליפא ריכזמ ןותעה ןיא ינויב 1־ה םוימ תוערואמה

 ןמטפיוהטאטשה תדוקפ פ״ע ,וטיגה חטש ןטקוה הז שדוחב
 בוחר לש ןימי דצ קתונ ."י 20.6.42 םוימ ולבאפ ףולודור
 בוחר לש ילאמשה דצה .ול ךומסה וטיגה קלח לכו יקסבונמיל
 והורדג .הנוכשל היה ךייש ןיידע ,םייגוז־יתלבה וירפסמ לע הז
 .ליתה רדגל ץוחמ אצמנ תילמשחה וק .לית־יטוחב אופיא
 יעטק ירייד ןכו ,טקידנב ,יקצנרא׳צ ,הקבקנר בוחר ירייד
 ינויב 25 םוי דע וחרכוה ,הקסרגנוו םוקארק תובוחרה

 .ןטקומה ׳וטיגל רובעל 1942
 יסכגה תא ל״נה תובוחרה יבשות וריאשה םוקמ רסוחמ
 הז בוזע שוכר .ןכל םדוק ובשי ןהבש תורידב ידיינד
 .זוחמה לשומ דיל רויד יניינעל חוכ־הפוימה ידיל רבע

 ןמזה־קרפל '016 $11131 £1:311311׳ ׳ןמטפיוזזטאטש׳ה לש ןיטלובב 95
 1942 רבוטקוא תיצחמבש ,10 ׳טעב ןייוצ ,25.10.42—26.10.1941

 םוי לש ׳היצקא׳,ד ינפל : רומאל ,אקארק וטיגב םידוהי 12.000 ויה

28.10.1942. 
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 .׳המיטפוא׳ב הכאלמה־יתב

 לוטיב .105 ׳טע .1942 ,115 ׳לג י*׳123סס10$61 5133111211ק1012סס3 97
 םידוהיה יניינעב םייביטארטסינימדאה תונוטלשה לש םתוברעתה
 םייביטארססינימדאה תונוטלשה ירהש .טלחומ וניא ,3.6.1942 רחאל
 ,םידוהיה לש םלושינ ךילהתל םהיתוארוה ידי־לע םה ףא םימרוג

 ,הרטשמהו .ם.סה לש םיטעב ,1942 תנש לש ביבאב ליחתהש

 .ןילופ תמדא לע םידוהיה לש םתדמשהב םה םימשא דחי םהמעו

 םיצפחל םינסחמ השענ יקסבונמיל בוחרבש םיניינב ינש
 .םידוהיהמ םידודשה

 וליאו ,׳המיטפוא. הכאלמה־יתב וראשנ הנוכשל ץוחמ
 םיסונא ויה תופגמ יעוגנל םילוחה־תיבו הליהקה ידרשמ

 .הנוכשב שדח םוקמ שפחל

 ידוהי ולדתשה ,׳ינוי שדוח לש היצקאה׳ תונויסנ רחאל
 ־וקמבו םיינמרג םילעפמב הדובע לכ םדוק לבקל וטיגה
 דע םיאמצעכ ודבעש ,הכאלמה־ילעב .םיינמרג הדובע־תומ
 ¬ובעה בוציק .םתכאלמ־יתב תא לסחל וליחתה ,ינוי שדוח
 רשקה .םויקל סיסבכ וטיגה ירייד לש םהיניעב בשחנ הד
 ־תודועת ןיא בוש .רתוי השק וישכע השענ ריעה םע
 הצוחמ םידבועה ויריידו ׳וטיגה ןמ תוילאודיבידניא האיצי
 הדובעל םידעוצ םהשכ ,רוביצב קר ונממ םיאצוי ול
 לש וא 0.0.־ה ישנא לש רמשמ רוילב תורושב
 םילוכי םידוהיה ןיא רבכ .(יא׳6ו*5<:111ו12) תשורחה־תיב
 .םייטרפ הכאלמ־יתב ןיאו תויונח ןיא ן םמהל תא אוצמל
 תיינקל םיתבה ןמ םהיסכנ תיראש תא םיאיצומ םבור
 ןתנ תידוהיה היסולכואה לש הנוזתה רסוח .ןוזמ יכרצימ
 ¬הש ,עבק ׳ןמטפיוהטאטש׳ה וליפאש ,ךכ לכ ויתותוא תא
 116זק61-11<:11 םה (ריעה יקנמכ רבודמה) םידוהיה םידבוע

 תויומד תוצצורתמ וטיגה תובוחרב .״8 ״׳6018 1618111088131118
 (;!136״ 1*861■) גאלוי הנחמב ונכוש רבכש ,תושוחכ
 ¬פמב םידבועה ןכו 081153110 ־ה ידבוע םהו ,בושאלפבש
 .081153110 ־ה ליבשב הנחמה םוחתב םינמרגה םילע
 ¬שהל ידכ ,הנחמה תא םה םיאצוי האיצי־תודועת יפ־לע
 םיתבב ןוזמ תצק שוכרלו וטיגבש ץחרמה־תיבב שמת

 ±5.5.־ב וא ״םחל־תיב״ חבטמב ,םייטרפ

 "יטה תולועפ ,קספה אלל תוכשמנה תופידרה תלשלש

 ¬צוי ןואכדהו ילכלכה לודלדה ,םירקבל תושדחתמה רור
 החוכ שתוהש ,וטיגה תיסולכוא .שואי לש הריווא םיר
 ,םוקמ ספא דע םיאלמ םירדחב תפפוטצמ ,בערו הדובעמ
 םייוכיס האור איה ןיא .הנממ םיקוחר החונמהו טקשהו

 לרוגל תודגנתה ילב תענכנ ךכיפלו ׳רתוי בוט דיתעל
 תא הנממ םילטונ תיזחב םיינמרגה תונוחצנה .הל ןמוזמה
 ןיא וזכש הריוואב .הבוטל יוניש לש תווקתה תיראש
 תודרמתה־רשוכ לע ,תינומה תודגנתה לע ,ןבומכ ,רבדל
 אולמ תא ןתונ וניאש ,ידוהיה רוביצה .שבוכל הליעפ
 וליפא זעמ וניא ,ול הפצמה רומגה ןוילכה לע ותעד
 ומצע תא הלשמו יוכידל אוה ששוח .תודגנתה לע בושחל

 .בצמה לע רבגתהל לכויש הווקתב
 ¬ונמה ׳וטיגה ידוהי םינותנ םהבש ,םיינכטה םיאנתה ףא
 הרזעו הקפסה ׳תשומחתו קשנ תורוקממ ׳רוביצה ראשמ קת
 ¬מה םוחתב תויאשמהו אובחמה יאנתבש ישוקה ,ץוחבמ
 לש הניע תחתו תופופצה תורידב ,הנוכשה לש םצמוצ
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 הנכסה ׳םוקמ לכב תשלובו תחגשמה תידוהיה היצילימה
 ¬פאמ הניא .דלא םיאנת ףא — ׳ירא,ה דצה םע רשקבש

 .בהר ףקיהב איהש הלועפ וזיא םירש

 ־מנ־יתלבה הדמשהב הרכהה תורמל .ןכ־יפ־לע־ףאו
 שאוימ אוהש ומצע רוביצה לש ותדמע תורמל ,90 תענ
 ,תוירמוחהו תוינכטה תויורשפאה רסוח תורמל ,יביסאפו

 תעונת לש םיניערג ינש אקארק וטיגב םינגראתמו םימק
 0ז§־1ח1מ1<:)2) םידוהיה םימחולה ןוגרא :דרמה

 תגלפמ לש תידוהיה הצובקהו (00)0^3. — 2.0.0.
 ודמע דחאה ןיערגה שארב .(000) תינלופה• הדובעה
 ףלודא :׳רורד,ו ׳אביקע, תוינויצה רעונה־תועונת חוכ־יאב
 ישאר .רגנירד ןועמשו ןאבאל־׳ץיבובייל םהרבא ,דניקסביל
 -לאה ןימינבו רגנימואב שרה ,ררימ הלוג ויה ינשה ןוגראה

 תורמל .(אקארקב ריעצה רמושה לש הגהנהה ירבח) ךיירב
 הלא םינוגרא ינש הלועפ ופתיש םייגולואידיא תועד־ידוגינ

 .םינמרגה דגנכ דרמה תעונת לש

 זכרתה תיביטאריפסנוקה הדובעה לש ןושארה בלשה
 -יתלב רשק לש ךרדב ,ידוהיה רעונל הרכהה תלחנהב

 הרכה ,!00 הצופנה תרתחמה תונותע תרזעב ןכו יעצמא
 םירשק תרישקלו שבוכב תיביטקא המחלמל וררועתש

 ¬ובקעב .אקארקל ץוחמו וטיגל ץוחמ םינוגרא יניערג םע

 תא דייצש ,!0!ינכטה דרשמה ןגראתנ הז בלש לש וית
 תא םהל רשפיאו תונוש תודועתב תויורדתסהה ירבח
 לא הסינכ־תודועת) העונתה שפוח תאו וטיגה ןמ האיציה
 הדובע־ירושיא ,תוינלופ תוהז־תודועת ,ונממ האיציו וטיגה
 ןיב םירשק תיישק לש ןכוסמה דיקפתה תא .(המודבו
 ,תובדנתמ תוריעצ רקיעב ואלימ ,ץוחבמ םלועה ןיבל וטיגה

 .׳ירא,ה דצב עונל םירבגל רשאמ רתוי ןהל לק היהש
 ¬מחלמ תולועפ ונגראתנו קשנ־ילכ וגשוה ינשה בלשב

 ¬וחרב םינמרגה לע תולפנתה־ישעמ ועריא 1942־ב .תוית

 ־ביל ףלודא ידיב לעופל ואצוה הלא םישעמ .ריעה תוב
 .רלהאמ טנומגיזו םיובננט הדוהי ,רגנימואב שרה ,דניקס

 םייאבצ םיפירצ תתצה ץגכ ,102 ה׳זאטובאס ישעמ םג ויה

 ומואנמ טאטיצ — ׳תזזמה ביתנב ונא םידעוצ ,הרזח ןיא ונכרדמ׳ 99
 ,?*מ11?1מ1לא )1151711}׳ :הארו- £.0.8.ישנאל דניקסביל ףלודא לש

 .101!׳מע ,1946 אקארק

 תירבע תרתוכבו תינלופה הפשב ןותע תרתחמב איצוה £.0.8.־ה 10(0

 ,1946 אקארק )115*7117: האר /םחולה ץולחה, םשב

 .16 ׳מע

 יריידל תופיוזמ תודועת םולשת דגנכ םג איצוה ינכטה דרשמה 101

 תוסנכהב ושמתשה וז ךרדב .הנוכשה תא בוזעל ושקיבש ,וטיגה

 םיספטו תונוש תומתוח ודמע דרשמה לש ותושרל .ןוגרא יכרוצל

 ידי־לע וגשוהש ,הדובע־תומוקמ לש ןכו םיינמרג םידרשמ לש

 .הלא תומוקמב ודבעש ןוגראה ירבח

 *ובאסה תולועפ ינפמ תונושה תרתחמה תועונת תא דיחפהל ידכ 102

 תנש ביבאב ,בושאלפב םייקל םיינמרגה וקקזנ ,ועציבש ה׳זאט

 הכאלמה־יתבל הרידחה הנייטצה בל־ץמואב .יק׳זוג׳זגב
 ,םילענ לש רכינ יאלמ םימחולה וחקל םשמ ׳,המיטפוא,

 היצאריפסנוקה יטוח .103 ןוגראה יכרוצל המודכו םירדווס
 .104 םיצוקורפב 2 גלוילו בושאלפבש 1 גלויל ןכ־ומכ וכילוה

 ,דפקה־תיב לע םינוגריאה ינש לש תפתושמה הפקתהה
 םויב הכרענ ,דבלב םינמרג םיניצקל דעונש ,׳הירנאגיצ,
 ןומירה לש תעלוקה ותעיגפ .ברעה תועשב ,רבמצדב 24
 םינולע תצפה המדק הפקתהל .םינמרג רפסמ העצפו הגרה
 ,ךכ לע תינמרגה הרטשמה תא הדימעה הפקתהה .ריעב

 .106 תנגרואמ תיתמחלמ הצובקל םיכייש םיפיקתמהש

 לש םזוכיר םוקמ תא ופאטסיגה התליג ברע ותוא
 םג ואצמנ םש ,10 הקסגיבאקס בוחרב׳ םידוהיה םימחולה
 םידחאו ןאבאל־ץיבובייל םהרבא רסאנ .םינולעו ןומיר

 ונועו ורקחנש רחאל .תורוחבו םירוחב ,ןוגריאה ירבחמ
 ורבעוה ׳הקםדומ1פ בוחרב ופאטסיגה ידי־לע תוומ דע
 הרונ ןאבאל-׳ץיבובייל .ךיפולטנ־ומבש אלבה־תיב לא םלוכ
 תורוחב וליאו ,בושאלפ הנחמב וירבחמ המכ םע דחי
 ולצינ בושאלפ הנחמ לא ןכמ רחאל ולבוהש תודחא

 .תווממ

 תא םינוגריאה ירבח ראש ובזע וללה תוערואמה רחאל
 ופדרנ םה .׳םיירא תוריינ, ךמס־לע ריעב והשו וטיגה
 םפוסו ,םידוהיכו םימחולכ ,םיילפכ ופאטסיגה ידי-לע

 .הרטשמה ידיב דחא־דהא ולפנש

 ףקומ היה דניקסביל ףלודאשפ ,1942 רבמצד ףוסב
 קפיס היה ,יקסבאלו׳ז בוחרבש תיבב ופאטסיגה ישנא
 ףוסבלו ,םירחא םיינש עוצפל ,םינמרג ינש גורהל ודיב
 ־גרד ןושמשב וניחבהשכ ,1943 ראוניב .םוקמב תמו הרונ
 לירפאב 29־ב .ךיפולטנומבש אלכה־תיבל והוליבוה ,רג
 ,בושאלפ הנחמל טרופסנארטה ןמזב טלמיהל חילצה 1943

 םויב וב .םודרגל האצוהה םייקתהל התיה הכירצש םוקמ
 2.0.0. ־ל הכייתשה איה ףאש ,ותשא ידיב םג הלע

 רחאל .!"ס טרופסנארטה ןמ טלמיהל ׳לצלח בוחרב הרסאנו
 תא ונגריא ובש םוקמ ,הינכוב זוחמב םינשה ושגפנ ןכמ
 ףא .םהיתובקע ודבא םישדח המכ רחאל .דרמה תעונת
 ,הלופוליו בוחרב ,ריעב ותרידש ,גרבדלוג רדנסכלא

 ,םישנא העבש ולת םה דחא ץע לע .םודרגל האצוה לש טקא ,1942

 ¬יצה .ךיפולטנומ אלכבש םיריסאה ןיבמ ורחבנש ,םידוהיו םינלופ

 תידוהיה הרטשמה תא וחירכהש ,ךכ ידיל העיגה םינמרגה לש תוינ

 הלהבוהש תידוהיה הצעומה תוחכונב היילתה תא לעופל איצוהל

 .וטיגה ןמ

 .719 רפסמ ,אקארקב תירוטסיהה תידוהיה הדעווה ןויכרא 103

 .492 רפסמ ,םש 104
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 תידוהיה הצובקה יגיהנממ ,םינוגראה ירשקל םוקמ השמיש
 בוחרב ׳ךיירבלה ןימינב הרונ 19.2.1943־ב -רפסנ ויזיא.
 ספתנ שדוח ותואב .וירחא ובקעש ופאטסיג ישנא ידי־לע
 תויריה יפוליחמ עוצפ .רגנימואב שרה ,יראה דצב ,ותרידב
 איצוה םש ׳דיפולטנומ אלכל ופאטסיגה ידי־לע רבעוה
 .1943 ראורבפ ףוסב םימויא םייוניע רחאל ותמשנ תא
 .ררימ הלוג םג הרטשמה לש הידיל הלפנ ראורבפ שדוחב
 ןויסנ תעשב התומ תא האצמו לצלה בוחרב הרסאנ איה

 .1943 לירפאב אלכה־תיבמ החירב לש
 .האכוד אקארק וטיגב דרמה תעונת

 ףיקה ,ינוי שדוחב אקארקב ׳היצקא,ה ךלהמל המודב
 ימוחת לב תא 1942 תנש לש ויתסבו ץיקב םישוריגה לג
 וטיגל םעפב םעפכ ורדח םינוש םידדצמ .ג.גה ןוטלש
 ןוויכב םישוריגו תוינומה תוחיצר לע תועידי אקארק
 תארקל הדרחבו טקש־יאב ולהנתה וטיגה ייח .׳עודי־יתלב׳ה

 .םיאבו םישמשממה םימיה

 לש ראסימוקה ,רטוג איצוה 1942 רבוטקואב■ 23 םויב
 תובוחרבש תורידה תא תאצל הדוקפ ,תידוהיה הצעומה
 יפכ וא ,טוגוארטו הלוו הבונאי ,הקבורבנוד ,הנראנילאס
 ¬שה לש רתונה קלחל רובעלו /הניארקוא, םשב וארקנש
 די־לעש רויד יניינעל דרשמב הרוקמש ,וז הדוקפ .הנוכ
 המוסרפ םע דא רבד לש ופוסב הלטוב ,זוחמה לשומ
 םרפסמ תתחפה יכ ׳היה עודי ירהש .הלודג הלהב הררוע
 םנמאו !שוריגב הכורכ אהתש חרכהב וטיגה ידוהי לש
 המישי םיכרועש ,העידיה הטשפשכו .םוי לכ ךכל וכיח

 תוצצורתה הליחתה בוש ,שוריגל םידעוימה םישנא לש
 שוריגה לע יולגב רבוד ףאו ,הדובע תלבקל תשאוימ
 ,תמייאמה הנכסה לע ועירתה דרמה ינוגרא .אבו שמשממה
 .תומוחה ןמ תאצל םירחאל ועייסו םהישנאמ םיבר וחליש

 .׳ירא,ה דצב םיבורקה םימיב ןיתמהל וטילחה םיבר
 וטיגה תא ופיקה ,ברעה תועשב ,רבוטקואב 27 םויב
 ישנא וליחתה הלילב .5.5. תינמרגה הרטשמה לש םידודג
 ¬ישר יפל םישיאה תא ףוסאלו תורידה לא סנכיהל 0.ס.־ה
 גלפומ ׳טהל, ידכ ךות םימעפל !שארמ ונכוהש תומ
 שדוחי ׳היצקא,ה ןמזמש תורמל !וז היוזב הכאלמל
 תא .םישרוגמהמ םייח תוא ןיאש ,םהל היה עודי רבכ ינוי
 וויצ םשו הדוגז תבחרל וצירה שוריגל ונודינש תונברקה■
 תואמ המכ תפקומ התיה הבהרה .ץראה לע תבשל םהילע
 ןומה תא ורמשו תושלשב ודמע וללה .ם .םה ישנא לש

 .תונכומ ויה היריה תונוכמ .ףטהו םינקזה ,םישנה
 תועשמ רבכ וטיגה תא תאצל ושרוה אל םידבועה
 די-לע םתדובע תומוקמ יפל ףסאתהל ווטצנ םלוכ .רקובה

 הדובע־תומוקמב ןוימ השענ ןכמ רחאל .הדובעה דרשמ
 ועירכה אלו .׳ןיע־תעיבט, יפ־לע ןוימ הז היה .םידחוימ
 םוקמ אל ,דבועה לש ותויעוצקמ אל ,הדובעה גוס אל הב
 האדמה הכז בל־תמושתל :וזמ הריתי .ליגה אלו הדובעה
 .םימיוסמ םיללכ ולח אל הז ןודנב ףאש אלא ,ינוציחה
 ,םישלחו םישוחכ ,הביש־רעש ילעב םינקז לש םדצב

 ¬שוה וז ךרדב ונרמש הלא .םיאירבו םיריעצ םג ודמעוה
 תוצובקב םתוא וצירה םשמו ,הקסניפזוי בוחרב ורא
 רעשל ץוחמ הדובעל ואתה וראשנש הלא .הדוגז תבחרל
 םיינמרג םילעפמ הברהב שגרוה שוריגה רחאל םוי .וטיגה

 .107 םילועמ עוצקמ־ישנאב רוסחמ הדובע־תומוקמו

 וצרפ רקובה תועשב .היה םימד־ךלהמ שוריגה ךלהמ
 תורידבו תובוחרב םירוי םהשכ ,םיתבה לא .0.םה ישנא
 רצק ןמז רחאל תבחרל תונברקה תא םהמע םיבהוסו
 ימ .)114*0700 תויהל תדמוע אקארקש ,העומשה הצופנ
 היה .םוקמב וב הריי שוריגל בוטה ונוצרמ בצייתי אלש
 .םהיאובחממ םישנאה תא איצוהל ידכ ימומרע סיסכת הז
 הנתינש יפ־לע־ףא םידוהי הברה .הפי הלע סיסכתה םנמאו
 םמצע ורסמ ,אובחמ־תומוקמב לצניהל תורשפאה םהל
 ורת •ם.סה ישנא .םיפטוחה לש םהידיל בוטה םנוצרמ
 — ועגנ אל םיניינב ינשב קר .רתסה תומוקמ לכ ירחא
 ינב םע דחי םידבועה לכ ופסאתנ ובש ,הצעומה ןיינב

 .2.5.5.-ה ןיינבו ,םהיתוחפשמ
 םג ןסכיאש ,םינקזה־בשומ תיב םג םעפה לפנ ןברקכ
 וחתפו ןיינבל וצרפ .םתה ישנא .אפרמ־יכושח םילוח
 ¬סנ םירחאה ,םהיתוטימב וגרהנ םילוחה ןמ המכ .תויריב

 ןמ קלח .םישבולמ םניאשכ ,הטימה ןמ רשי ,הטמל ובח
 דחא ,תויאשמ לע ונעטוה םבורו ,רצחב גרהנ םיללמואה

 .םיקנחנה לש םהיתוקעצל בל־םיש אלב ,ינשה יבג לע
 .םימותיה־תיבב םג םינומה חצר םינמרגה וכרע הז םויב
 וריבעה ,וטיגה ירייד רפסמ טעמתנ ינוי שדוחבש רחאל
 ,הקסניפזוי בוחר לא 8 םוקארק בוחרמ םימותיה־תיב תא
 ינש לש םידליה תא .הימינפה ידלי ונבוש רבכ ובש םוקמ
 אל רבכ .108 הליגר־אל תופיפצב דהי וקחד תודסומה
 תעשמ .םחלל ובער םידליהו ןוזמ תצקמ אלא רייתשנ
 ואב ןכש ׳םרפסמ ךלהו לדג ינוי שדוח לש ׳היצקא,ה

 וכרענ םהבש םירחא תומוקממ םידלי אקארק וטיג לא
 םימעפלו ,םמצעב םידליה ואצמ תיב־ירסוחמ .םישוריגה
 תידוהיה הנוכשל ךרדה תא ,םינלופ לש םחוקיפב םג
 1׳ירא,ה דצב וספתנש ,הלאכ םג ויה םהיניב .אקארקבש

 .םימותיה־תיב לא םשמו .סס.־ה ןיינב לא ואבוה םה

 רבכו ,םהילע תמייאמה הנכסה לע םתעד תא ונתנ םידליה
 ןמ ,םהמ תורשע המכ לש הצובק החרב רקובה תועשב
 תועשב .המצע הליצהו ןיינבה גג ךרד ,רתוי םירגובמה
 ¬לש ,תויאשמ םימותיה־תיב ינפל ועיגה םירהצה רחאלש
 תויאשמה .םינש 3 דע ליגב תוטועפ םילסב וקרזנ ןכות
 !09 דסומה■ ידבוע לכ תא וליבוה ןכמ רחאל .ריעה תא ואצי

 ־ישנא םע רתוי םישישקה ונמנ ,תוטייח ןינכ ,תועוצקמ המרב זסד
 .םילועמה עוצקמה

 ־ירדחב .1079 רפסמ ,אקארקב תירוטסיהה תידוהיה הדעווה ןויכרא 108
 השולש וא םיינשו ,תומוק שולשב תוטימה תא יביצה הנישה

 .תחא הטימב ונשי םידלי

 תוכינחה לש ןכו דסומה ישנאמ המכ לש הדובעה תומיקמ 109
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 ןקורתנ דכ .הדוגז תבחר לא רתוי םירגובמה םידליה תאו
 הלעמל וחקלנ .םידלי אלמו ןאוס וישכע דע היהש תיבה
 הנא .דסומה ישנאמ םישולש ןכו םידלי תואמ שולשמ!
 התחד ,םימותיה־תיב לש הקיתווה תלהנמה ,ןייטשריופ
 היצילימה ישנא ידי־לע הל הנתינש ,הלצה לש תורשפא
 ¬יה תא בוזעת אל הזכ ילרוג עגרבש הזירכהו ׳תידוהיה

 .110 םשפנל םידל

 ופרוצ אל םה .עדונ אל ולבוהש םידליה לש םלרוג
 יאדוול בורקו ,בושאלפב תונורק לע ונעטוהש םישרוגמל

 .אקארקמ קחרה אל וחצרנש

 ן םישנאמ הדוגז תבחר תא ןקורל וליחתה םירהצה רחא
 .בושאלפל לגרב וצירה קלחו תונוכמב ואיצוה םהמ קלח

 ,תבכרב םישרוגמ לש ינומה טרופסנארט חלשנ ברעב

 תרטמ .יחרזמה ןוויכה לא ,תומהבל תונורקמ הבכרוהש
 .ץזלב קפס אלב .דתיה העיסנה

 לש םלרוג לע םתעד תא ןתיל וליחתה וטיגה יבשות
 ויה וז תעד־תניתנ לש תואצותה תחא .׳םישרוגמה!,
 ׳היצקאב התלגתנ אלש העפות ,תויודבאתה לש םירקמ

 .ינוי שדוח לש
 ־חבטב הכורכ התיהש ,רבוטקואב שוריגה תלועפ תא
 ולהינ ,םידלי ינומה חצרב האישל העיגהו וטיגב םימד
 ןכו (םידלי המכל בא ומצע אוה) הזאה ׳רריפנבמרוטש׳ה
 שדוח לש ׳היצקאה ןמזמ עודיה ,הדנוק ׳רריפרשטפואהה
 ,חינהל רשפא ונדיב םייוצמה םינותנה יפ־לע .ינוי

 6־ל בורק ץזלבל ואצוה רבוטקוא שדוח לש ׳היצקא,בש

 .11!עובקל ןתינ אל ורונש הלא לש םרפסמ .שיא םיפלא

 לש םרדעיה ,ודדשנש תורידה ,םדב םילאוגמה תובוחרה
 ,םידוהיה ושגפש המ לכ הנה — רתויב םיבורקה םישנאה

 .וטיגה לא ,ברעה תועשב ,28.10 םויב םתדובעמ ורזחש

 לודג .ןברק הבירקה אלש החפשמ התיה אלו תיב היה אל
 .לילכ ודמשוהש תוחפשמה רפסמ היה

 ונממ דרפוהש ,וטיגה םצמטצנ בושו בר ןמז אצי אל
 .׳הניארקוא. םשב ארקנש המ — תמדוק העצה יפ־לע —

 םיאיצומ ויה אל רקובב לבא .םימותי,ד־תיבל ץוחמ ויה תורגובה

 תומוקמ לא עיגהל םתלוכיב היה אלש ןפואב ,ןיינבה ןמ םתוא

 .ושרוג — הדובע בוציק ולביקש יפ־לע־ףאו .הדובעה

 .1079 רפסמ ,אקארקב תירוטסיהה תידוהיה הדעווה לש ןויכרא 110

 רחאל םג ןכ־ומכ ורמתשנ אקארק לש ינוריעה תואירבה דרשמב 111

 ¬והיה הליהקה ידי־לע דרשמל וחלשנש ,תזומה־יטיטדכ וז ׳היצקא׳

 ,תוומה םוי ןייוצ הלא םיסיטרכב .םיתמה ירפסב ומשרנ אלו ׳תיד

 ,םש־םולע דחאו םירבג 12 םהיתומשב םירכזנ .28.10.1942 אוהו

 35 לכה־־ןסב — םש םוליעב םישנ 11־1 ןהיתומשב םישנ 11 ןכו■

 ־בשומב ,תורידב ועריא תויריהש ,ךכ לע ונתעד תא ןתינ םא .שיא

 ,ללכ קדבנ אלש רבד ,בושאלפל ךרדבו תורצחב ,תובוחרב ,םינקז

 ןייוצש המ לע המכ יפ הלע תונברקה רפסמש ,חינהל שי ירה
 .תזומה־יסיטרכנ

 תא וגרא הקכבובל בוחר ךרואל וחתמנש ליתה יטוח
 ¬רגה םינסחמה ואלמתנ בוש .הנוכשה לש שדחה הלובג

 .ידוהי שוכר םיינמ
# 

 יבשוי ודמע רבכ רבוטקוא שדוח לש ׳היצקא,ה רחאל
 ¬קא׳ לע תועידיה וברתנ התע .בצמה תרמוח לע וטיגה

 אלא דוע אלו ,םינוש תומוקמב וכרענש לוסיח לש 'תויצ
 רורב התעמ .הדמשהה תונחמ לע תועידי םג ורדחש
 .ןוחטב הנקמ הניא םינמרגה לצא הדובע וליפאש ׳היה
 לש ףגאה .ידוסי יוניש לח היפכה־תדובע ןוגראבו
 םיכורכה םיניינעה לכ תאו ,קרפתה וטיגב הדובעה דרשמ
 ¬הו .ם.םה דקפמ קרו ךא רידסה םידוהיה לש םתדובעב

 הנממ םרורחש ,הדובעל םידוהי לש םתלבק .הרטשמ
 ותושרב אלא םייולת ויה אל םיקוסעה רפסמ תעיבקו
 ילהנמו םילעפמה■ ילעב :בצמה היה ךכ השעמל .דבלב
 לש תומישר הרטשמה רושיאל םישיגמ הדובעה תומוקמ
 םילבקתמה םישנאה םיגישמ וז ךרדב .םיקסעומ םידיחי
 העובט ןהילעו תוארקנה תודועת הדובעל

 ¬אה תקסעה ןיינעב .הרטשמהו .ם.םה דקפמ לש תמתוחה

 "סאפנדוי״ה עירכה ,וטיגב הבישי תוכז םג הנקמה ׳םישנ

 .וישכע דע גוהנ היהש יפכ ,תוהזה־תדועת אלו ,דבלב

 תוא תחא הנועבו תעב ולביק ׳סאפוי׳ה תדועת ילעב
 םיקסעומה .הדובעה םוקמ גוס תא הרשיאש תמיוסמ
 תא ולביק אבצה םעטמ הדובע־תומוקמב
 ןליאו ,8 _ (111ג511במ§)ןויז תורטמל םידבועה תואה
 ¬טמה תא .2״;1 :רומאל ,2 — םירחאה םידבועה לב

 ,.ם.םה תמתוח העובט הבו רוחשב תרייוצמה תואה םע תיל
 םיקיספמ הז ןמז־קרפב .ןוילעה ליעמה לע םידוהיה ואשנ
 תוקנעההו ,בולעה םתדובע־רכש תא םידוהיל םלשל םג
 םילעפמה ידי־לע התע תורבעומ וישכע דע םילבקמ ויהש
 ¬הו .ם.0ה דקפמ לש ותפוקל םיינמרגה הדובעה תומוקמו

 .112 יאופר תורשו ןוזמ דעב םיוסמ םוכס יוכינב ,הרטשמ

 ¬דטצה לכ אלל וליפא השעג תידוהיה הדובעה לוצינ

 תנידמ לש היתוסנכה תלדגהל איבמ שדח םרוג .תוק
 .םידוהי םידבוע לש שממ םניח״תדובע :אוהו ,הינמרג

 לא םורזל וליחתה 1942 רבמבונ לש היינשה תיצחמב
 ¬שע לש תוצובקב ,הדשה־ירעמ םידוהי ףופצה אקארק וטיג

 לא ועיגה ,רקיעב לגרבו ,םינטק םיטוקליב .םישנא הור
 ־ובע־תומוקמב וברדוהש ןיבו ימצעה םנוצרמ ןיב ,ריעה
 םישוריגה רחאל וזרכוהש הלאכ תומוקממ ואב םה .םתד
 תידוהיה הנוכשל םירייד לש הז שדח םרז .ךיירנדוי׳כ
 .ם .םה לש ןוילעה םדקפמ ,רגירק תאמ■ וצ ויתובקעב איבה

 ,םידוהיל תודחוימ רויד ־תונוכש תחיתפ רבדב ,הרטשמהו

 התיה ולא תולובגבו ,םיבוהז 5—3־ל עיגה עצוממה ימויה םולשתה 112

 םידוהיהש העשמ .םישנה לשמ רתוי הלודג םירבגל הקנעהה

 .םיבוהז 8 םחל רכיכ התלע ,םניח דובעל וליחתה
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 לש ןרפסמ ."3םהילע הרוסא ןהימוחתל ץוחמ הבישיהש
 ־טאמש,ה .ןללכב אקארקו ,שמה לע דמעוה וללה תונוכשה
 ,1942 רבמבונב 18 םויב הז וצ םסרפ ריעה לש ׳ןמטפואה
 המ לכב רקיעבו ,לעופל ותאצוה ךרד לע תוארוה ןתנ אלו
 ¬צמה יטיגה לא הנורחאל ואבש הלא לש םרוידל עגונש
 ¬קהל התורשפאב היה אל תידוהיה הצעומה .ךלוהו םצמט
 תדימב םמצעב ורדתסה ךכיפלו ,רויד תומוקמ םהל תוצ
 תא עובקל היה ענמנה ןמ הלאכ םיאנתבש ןבומ .םתלוכי

 .םרפסמ

 -תדובעל םישדח םיחטש ופסותינ ,וז הנש רבמבונב
 רתויו רתוי ועלב הלא םיחטש ,אקארק ידוהי לש הייפכה
 ,הרטשמהו .ס .םה דקפמ לש וצה יפ־לע .הדובע־תוחוכ

 םיידוהיה תורבקה־יתב ינש תקלח לע םיפירצ ןיינבב לחוה
 .3 םהרבא בוחרו 25 הקסימילזורי בוחרב :ה׳זוגדופבש
 םוקמ .אקארק וטיגמ םידוהיה םידבועל ודעונ הלא םיפירצ
 םידבוע קיסעה ,יפ2זג^ח1כב11י ארקנש ,שדחה הדובעה
 הצעומה הדובעה תא הלהינ הליחת .םינוש תועוצקמב
 ׳רריפרשרבוא׳ה וידיל הלביק ןכמ רחאל םלואו ,תידוהיה
 .ם .םה דקפמ םעטמ ,בושאלפב 1 גאלוי הנחמ דקפמ ,רלימ
 חטש תא ורשיי .תוריהמב המדקתה הדובעה .הרטשמהו
 םחשהו שישה תוחולב) תובצמה תא וסרה ,תורבקה־יתב
 וטשיקו הנחמה לש ישארה בוחרה תא ךכ־רחא ופציר
 םירופחדב ואיצוה ,(.ס .סה ישנא לש םבשומ םוקמ תא
 םעפכ .ףתושמ רבקל ןוכילשהו ןהירבקמ תויווגה תא
 לככו ׳תורבקה־יתב תמדא לע םישדח םיפירצ וצצ םעפב
 ושענ םה .תועיבקב םהידבוע םש וקזחוה וכלהו ונבנש
 .םהילע הרסאנ וימוחתמ תישפחה האיציהו ,הנחמה ידבע
 םיינמרג הדובע־תומוקמ ולביק 1943 ראוני תליחתמ
 ¬בועה םידוהיה תא ןכשל הרטשמהו .ס .סה דקפמ תאמ וצ
 הדובע־תומוקמ .!״ הקסמילזורי בוחרבש םיפירצב םיד
 ,לשמ ךרד ,ךכ .םהלש םמוחתב וצה תא ומייק םידחא

 ־ארב הפועתה־הדשב ?11€^!:1ך0ו*$^01מת[1ג1ב(1ג111ו:־ה החצע
 .115 בוריקב שיא 160 .םידוהיה הידבוע לכ תא ,הציבוק

 ןכל םדוק דוע םלואו ,1942 רבמצד תליחתב הז היה
 ודבעש הכאלמ ־ילעב לצלה בוחרבש רהוסה ־תיבב ונכיש

 םוימ ,98 ׳םמ ,.ג.גה לש תודוקפה ןמוי) 10.11,1942 םוימ וצ 113
 .ג.גה לש תודוקפה ןמויב םסרפתנש ןורחאה וצה והז .(14.11.1942
 ץוחמ ןילופ תודהי לש הלרוג עבקנ ךליאו ןאכמ .םידוהיל עגונב

 .תויקוחה תוארוהה תולובגל

 אלש יפ־לע־ףא ,1943 ראוניב הנחמב ונכוש רבכ ׳ליימא׳ ידבוע 114
 ןויכרא) חבטמ אלו בויב־תורוניצ אל ,םימ אל הנחמב ןיידע ויה

 .(433 רפסמ ,אקארקב תירוטסיהה תידוהיה הדעווה

 םילק םיאנתב םינותנ םידוהיה ויה ובש ,הדובע־םוקמ הז היה 115
 הנחמה דקפמל הז ןסק הנחמ ףופכ היה 1943 יאמ שדוחמ .ךרעל
 הנחמל םיאולכה בור תא וריבעה וז הנש יהלשבו ,בושאלפב
 1944 לירפאב קר בושאלפל וחלשנ םיאולכה ראש .בושאלפב

 .(1070 רפסמ ,אקארקב תירוטסיהה תידוהיה הדעווה ןויכרא)

 .110 ופאטסיגה יכרוצל
 המ :הלאשה הררועתנ ,םיבורמ םידבוע ונכושש ןוויכו
 היה רוסא הדובעה תומוקמבש םינוכישב .םהידליב תושעל
 םימדה־׳תויצקא׳ יתשב תוחפשמ וברחש רחאלו ,םאיבהל
 היה לודג וטיגב םג .םדיקפהל ימ ידיב היה אל ׳םישוריג״דו
 ׳היצקא,ב ודבא םהירוהש ,תיב־ירסוחמ םידלי לש םרפסמ
 וטיגל ןמזה לכ ועיגה ךכ לע ףסונ .רבוטקוא שדוח לש
 וספתנש םידלי ןכו ,׳ןיירנדוי׳ה תומוקממ םידלי אקארק
 היהש ,רבוטקוא שדוחב יגארטה ץויסנה תורמל .׳ירא,ה דצב
 לכב חתפנ ,דחא םוקמב םידלי םרל ןיא יכ דמלל וב
 םידליה ואצמ ובש ,הקסניפזוי בוחרב הסחמ־תיב תאז
 המכ ואצי אל .םירוהה לש םתדובע ןמז ךשמל תוסח
 ךרוצה יגפמ דסומה תא ביחרהל חרכה היה רבכו ,תועובש
 ־תיב תא וריבעה ךכ .תיב־ידסוחמ םידליל עבק־ןוכישב
 .סוקארק בוחרל י10ת36ז116;תוי לכ יפב ארקנש ,םידליה
 ודבעו ,ןייטשרביב ׳םורפ היה הז םידלי־תיב לש ולהנמ
 .ומשל יואר היה םידליה לע חוקיפה .םילועמ םיכנחמ וב

 ,רטוג םג ןכש ,ללכו ללכ העורג התיה אל םתנוזת ףא
 0.0. ־ה דקפמ ,אריפש םגו ,וטיגה לש ראסימוקה

 ־ישנא רותב תואריהל ושקיב וללה ;םידליה־תיבב וכמת
 םידליה תא ורסמ ןוצרב אל תודבועה תוהמיאה .רוביצ
 םלואו .היה ירט ץידע ןורחאה שוריגה רבדש יפל ,דסומל
 ,ריינל הכאלמ־תיב םידליה־תיבב ןגראתנ ןעיגרהל ידכ
 לש תודובעב 14—6 יגב םידלי וטטיח הז הכאלמ־תיבבו
 הרקמב םידבועכ בשחיהל ידכ ,םיקיקשו תופטעמ תקבדה

 .117 שוריג לש

 — םיינשל קלוח אקארק וטיגש העשב ,1943 ראורבפב

 םניאו םיקסעומ םניאש הלאל 8 קלחו םידבועל •4. קלח
 ¬יבה תכאלמ םינמרגה לע הלקוה — הדובעל םירשכומ
 םירדוגמ ויה וטיגה יקלח ינש .וב םיבשותה לע תרוק
 ,ישפח ינשל דחא קלחמ רבעמה היה הליחת .לית־יטוחב

 רעשבש ןויכ ,םידחוימ רבעמ־תונוישרל וקקזנ ךכ־רהא לבא
 היסזלכואה לש וז הקולח .0.0.־ה ישנא דימת ורמש
 ,קפס לכ אלב ,הב היה ךורכ ,הבצקוהש הדובעה יפ־לע
 וטיגה יריידל הנושארו שארב יופצ אהיש ,שדח שוריג
 ןומע דלופואיל רריפמרוטשרטנוא השענשמ םנמאו .8
 וימיש היה עודי ,בושאלפב הנחמה דקפמל !18 (006111) תיג

 .םה םירופס אקארק וטיג לש

 ףא לע םיהדמ היה בושאלפ הנחמ לש ותיינב בצק
 תיג דקפמה■ עידוה סראמ שדוח תליחתב .םיינכטה םיישקה

 תויצוקזכא רחאל ,רתוי רחואמ ןמז־קרפב םיבורמ םינוימ רחאל 116
 רורחשל דע םוקמב ןיערג םהמ ראשנ ,םיצניבשואל םיטרופסנארטו
 רפסמ ,אקארקב תירוטסיהה תידוהיה הדעווה ןויכרא) אקארק

1096). 

 ,1078 םירפסמ ,אקארקב תירוטסיהה תידוהיה הדעזוה ןויכרא 117■

1079, 1095. 

 .1943 ראורבפ שדוח תיצחמב 118
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 םתרבעה ליחתת סראמב 10־ה ןמלש ׳תידוהיה הצעומל
 ,םתדובע תומוקמל םאתהב הנחמל וטיגהמ םידוהיה לש

 .119 םידבועה לש תימויה הסכמה לע בל־תמושת ךות

 תינכתה יפ־לע ,השורדה תוזירזב המייקתנ אל הרבעהה
 לביק ,11 העשב ,(סראמב 13) תבשה םויב .הניוצש
 ¬שמהו .ם .סה דקפמ ,רנרש תאמ הדוקפ רטוג ראסימוקה

 וטיגה ירייד לכ םיבייח ,תועש שש ךות ,הז םויבש ,הרט
 ויה םיבייח פ וטיג ירייד וליאו .בושאלפ הנחמל רובעל 4

 תבחרב ,שדוחל 14־ב :רומאל ,םויה תרחמל ףסאתהל
 ¬עב וקסעוי וב םוקמ ,051112110 יפירצל רובעל ידב ,הדוגז

 לש בצמ רנרשל שמיש הז הרבעה־וצל אלתמאב ,הדוב
 .אקארקב תורידה רוסחמ

 לש םתועצמאב וטיגה יריידל רסמנש "דז וצ םג
 תלתב ררועו בוחר־תוזרכמ דימ םסרופ 0.0.־ה ישנא
 ־נבמרוטשהו תיג הנחמה דקפמ וטיגל ועיגה דימ .המויא
 שדוח לש היצקאה ילהנממ דחא ,(11256) הזאה רריפ
 ישנא םא דחי םהיתונכהב זרדזהל וליחתהו ,רבוטקוא
 ופסאנ טאל־טאל .ףקומ היה וטיגה .םיניארקואהו .ם .םה
 ¬נש םהיתודווזמו םהיטוקלי לע הקסניפזוי בוחרב םישנאה

 םה .הנחמל תאצל ויה םיכירצ ןאכמ .ןיע־ףרהכ וזרא
 יפ־לע תוגולפב רדתסהלו השמח־השמח דומעל ווטצנ
 ידיב שי םא תרוקיב הכרעב ךכ רחא .םתדובע תומוקמ
 גיצהל היה לוכי אלש ימ לכ .2 ־ו י^.א. תויתואה םלוכ
 .הרושה ןמ םימחר אלב אצוה וללה תויתואה ןמ תחא

 והשימ ןיא םא חיגשהו םישנאה ןיב בבותסה תיג דקפמה■
 וריתסה םירוה הברה ןכש ,הנחמל דלי חירפהל ץמאתמ
 ¬רגה וליחתה .םהיתודווזמו םהיטוקלי ,םהילימרתב םידלי

 הכה ומצע תיגו ,ןהידלי תא תוהמיאה ןמ ףוטחל םינמ
 .םיעזעזמ תוזחמ ועריא .ןהידלי תא רוסמל ובריסש םישנ

 ־ליה־תיבל דימ וחלשיי םידליהש ,תיג עידוה ןכמ רחאל
 תוהמיא הברה לבא .הנחמל רחמ ורבעוי םשמו ,םיד
 ,םהידלי תא בוזעל וצר אלו וטיגב וראשנ תובא וליפאו

 רובעל תורשפאה םהל הנתינ םידבוע תניחבבש יפ־לע־ףא
 ,רתוי םירגובמ םידלי םג וקחרוה תורושה ןמ .הנחמה לא

 ¬רגה ידי־לע עבקנ םליג .םהידיב ויהש תויתואה תורמל

 .םידליה־תיב לא םוחלשש םינמ

 תא ריאשהל םינמרגה תאמ הדוקפה האצי םייוסמ עגרב
 תולגע לע ןעטוי אוהש קומינ ךותמ ,בוחרב ןעטימה לכ

 .120 הנחמה לא לבויו הנאובתש

 -תיב יאפור םג ולביק הנחמה■ לא הרבעה לע וצה תא

 ־לע־ףא .םמוקמב םילוחה תא ריאשהל ווטצנש ,םילוחה
 המוד וצ .תורושל ופרטצהו םילוח הברה ופסאתנ ןכ־יפ
 אל ןיינבב .םידליה־תיב לש םידבועה רבח םג לביק
 .םהילעמ דרפיהל וצר אלש תוהמיאהו םידליה אלא וראשנ

 .193 רפסמ ,אקארקב תירוטסיהה תידוהיה הזעהה ןויכרא 119

 םינסחמל רבעוה ראשה ולאו ,הנחמל םנמא אבוה םיצפחה ןמ קלח 120

 .םיינמרגה

 ידיב תאז לבב הלע ׳םילימרתהו םיטוקליה תקידב תורמל
 הנחמה לא חירבהל ,םהיתולובחתלו םתזעהל תודוה ׳תודחא

 .םידלי רפסמ ףא

 הצעומה ירבחל קר הנתינ ,וטיגב ראשיהל תושרה
 ,םהיתוחפשמ־יגב םע תידוהיה הרטשמה ישנא ,תידוהיה

 .ותחפשמ ינב םע ׳תידדה הרזעל תידוהיה הרבהה, ר״ויל ןכו

 ישנא לש תורעגו תוכמ הוולמ התיה הנחמל האיציה
 .םירוחש םשב וארקנ םינורחאה ,םיניארקואהו .ס .סה

 וטיגב אצמייש ידוהי לכו ,שמח העשל עבקנ הרבעהה רמג
 תיריב תומל וניד — וז העש רחאל ^

 ויה תובוחרב .אובל תויריה ומידקה רבד לש ותימאל
 תעשל עיגהל ורחיאש ,םידוהי לש םהיתויווג תולטומ
 6. וטיגמ רובעל םדיב קפיס היה אל םגש וא ,האיציה

 חורבל וסינש ,ןהידליו תוהמיאב■ ורי םינמרגה .פ וטיגל
 .םירתתסמ םישגא תורידב ושפיח ןכו ,םידליה תיבמ

 ¬ופ הרטשמ וטיגה ףקוה סראמב 13־ה ליל לכ ךשמב

 וסיג םישנא תצק .חורבל היה ענמנה ןמש ןפואב ׳תינל
 .וחילצה טעמ־יתמ קר לבא ,בויבה תורוניצ ךרד ץלחיהל

 תורוניצ אצומב הרטשמה ידי־לע תרחמל וספתנ םבור
 ,בושאלפ הנחמל ורבעוהו תבכרה רשג די־לעש בויבה

 .םלוכ ורוג םש

 :קויד רתילו ,דחא םוי הכראש וטיגה לוסיח תלועפ

 היצקאל דוגינב .עתפל םישנאה לע האב ,תודחא תועש ידב
 אבחיהלו םידקהל םעפה היה רשפא־יא רבוטקוא שדוח לש

 .וטיגל ץוחמ

 ,עובשה לש ןושאר םוי ,סראמב 14־ב ,םויה תרחמל

 רקובה־תועשב■ םיניארקואו .ם .ם ישנא "וטיגל וצרפ
 הזאה הדוגז תבחר לע ועיגה ךרעל 8 העשב .תומדקומה
 הנושארו שארב .םוקמב ופסאנ רבכ פ וטיג ירייד לכ .תיגו
 .ןוימה ליחתה ךכ־רחאו ,םהילעמ םנעטמ תא קורזל ווטצנ
 ¬זהו םירבגה ,םידליהו םישגה ודמעוה תודחוימ תוצובקב

 תוטועפהו ,הבחרל םידליה תא וצירה םידליה־תיבמ .םינק
 םש םוקמ ,!2!םיתבה דחא רעשל תולגעבו םילסב ואבוה
 םירגוב םידלי םגו תוטועפה וחצרנ .םימד־חבט ךרענ
 ישנא וויל ןמז־קדס לכ .122 הבחרה ןמ ופסאנש רתוי
 123 םירעשה דחאל םירבגו תושישק םישנ לש הצובק .ם .סה

 .תורצחבו תונורדסמב ,תויריב םלוכ תא וגרהו

 -תיבבו יגרוריכה םילוחה־תיבב ועריא םימיא־תוזחמ

 תויחאהו םיאפורה ורוג םש .תוקבדימ תולחמל םילוחה
 לא ןבל םדוק ואצי אלו םילוחה תא בוזעל ובריסש

 .124 הנחמ,ד■

 .הקסנאילשיודאנ בוחרבש ^סתב ^!2^6^ הז היה 121

 .426 רפסמ ,אקארקב תירוטסיהה תידוהיה הדעדוה ןויכרא 122

 .הדוגז תבחרו, .דשובטס אטיו בוחרב רקיעב 123

 ותשא םע ןילאפ ר״ד ,וידלי ינשו ותשא םע רשיפ ר״ד ופסינ ךכ 124׳

 :האר .םילוחה־תיב רעושו תולפטמ המכ ,ואלב ר״ד תרבג ,ודליו
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 ורונ םהו ,ורתתסהש םישנא םיתבה ח ואצוה ןאכו ןאכ
 היריה־תונוכמו תוירי תורורצ ורונ היאר דע ירבדל .םוקמב

 .י25 המחלמ תעשבכ ורטרט

 עוצקמ ישנא ול רורבל תיג ליחתה םירבגה תגולפמ
 דחא לכש יפל ,הלודג היבוברע הלח .הנחמה ךרוצל
 הזאה יניעב םלואו .תרחבנה הצובקב ללכיהל שקיב
 המצמצ ךכיפלו ,ידמ לודג שיא םייתאמ לש רפסמה הארנ
 תונברקה רפסמ תא ולידגה ולא תורשע .תורשע המכב

 .וז ׳היצקא. לש
 ¬אה תא איצוהל וליחתה םירהצה רחא 11 העשל בורק
 ךרדה .אשמ־חונוכמ לע םניעטהלו הדוגז תבחרמ םישנ
 ודבא תוהמיאה ,וסרדנ םישנאה !הצירב התשענ תונוכמל
 .םיטעובו םיכמ ויה .ס .םה ישנא וליאו ,ןהידלי ןהל
 םיריסא לש הצובק טרופסנארטל ופריצ ןורחאה עגרב

 .0.ס.־ה ירסאממ
 לע םיבוכר ויהש ,.ם .סה ישנא לש קזח רמשמ תחת
 טרופסנארטה לב .ריעל ץוחמ תוינוכמה וזז ,םיעונפוא
 וקנחנ םש ,םיצניבשוא לא אשמ־תונוכמ המכב רבעוה

 .םויב וב םלוכ !26 ופרשנו

 םה .וטיגב דובעל םירבג לש הצובק הליחתה םייתניב
 .הל םיכומסה תובוחרהו הדוגז תבחר תא תוקנל ווטצנ
 ¬חמל וסינכה ,םישנא המכמ תובכרומ ,רתוי תונטק תוצובקב
 ןמ ופסא ןכו ,הבחרב םירוזפ ויהש םילימרתו םיטוקלי םינס
 םה .ורונש םישנאה לש םהיתויווג תא תורצחהו תובוחרה

 וניעטה תויווגה תאו ,!27 ןהילעמ םידגבה תא וטישפה
 .בושאלפבש תורבקה־תיבל ןוליבוהו תויאשמה לע

 תויווג תונועט ןהשכ ,תויאשמה ועסנ םימי המכ ךשמב
 ־תיבמ םינידסו תוכימשב וסכתנש ,םדב תולאוגמו תומורע
 םישנא הנחמה לא ואבוה םירופס םימי ךותו ,םילוחה
 וללה .יראה רצב וספתנו !28 ןטיגב םאובחממ וחיגהש
 לש ׳היצקא,ה תונברק רפסמ ךלהו לדג ךכ .דימ ורונ

 .לוסיחה
 ,ורונש םישנאה לש םרפסמ תא םויה עובקל השק
 רפיכ לש ,םילוחה־יתבב תויריה תונברק תא םללכבו
 לש ,םירודזורפהו תורצחה לש ,םיכומסה היתובוחרו הדוגז
 םג םימעפו תונטק תוצובקב םירקנובה ןמ וחיגהש הלא
 ןכו ,םישנא תורשע המכ לש רתוי תולודג תוצובקב

 .426 רפסמ ,אקארקב תירוטסיהה תידוהיה הדעווה ןויכרא 125

 ול העריאו ןזויכש ,דחא וטואמ םישנא קר ולצינ העש התוא 126
 המכ .םיזאגב הקנחהה רמג רחאל םוי ותואב עיגהו רחאתנ הלקת
 ןויכרא) המחלמה רמגל דע דמעמ וקיזחה וז הצובקמ םישנא

 .(12 רפסמ ,אקארקב תירוטסיהה תידוהיה הדעווה

 .53־ו 119 םירפסמ ,אקארקב תירוטסיהה ידוהיה הדעזוה ןויכרא 127

 הרטשמהו םינמרגל ץוחמ הלפיט םיאבחתמ םידוהיה יוכידב 128
 הרטשמה לש (2״י11 ^>16111108) 2 /1.ה תקלחמ םג תינלופה
 הדעווה ןויכרא) אריפש דקפמה לש תישיאה ותלהנהב ,תידוהיה

 .(193 רפסמ ,אקארקב תירוטסיהה תידוהיה

 .וטיגה תורידבו תובוחרב סראמב 13 םויב ורונש הלא לש
 -תיבב םימיה םתואב הרובקל ואבוהש תורוגה רפסמ
 .129 2000־ל ,ןרבקה רסמש המ יפל ,עיגה ,בושאלפב תורבקה

 תא דימ םינתונ ונא םא ,תעדה לע לבקתמ הז רפסמ
 עיגה םיצניבשואל טרופסנארטה םע דחיש ,ךכ לע ונתעד
 .ךרעב שיא 3000־ל לוסיחה לש ׳היצקא,ה תונברק רפסמ

 .130 בוריקב שיא 6000 ואצי בושאלפב הנחמל
 םד־תוילולש :ויבשוימ בזענש וטיגל היה םימיא הארמ
 תוריד ,שובל־תויראש ,תורוגה ונופש רחאל ףא תובוחרב
 תותסכו םירכ ,םיצפונמ תיב־ילפ ,תורובש תותלדו וצרפנש

 .ןברוחהו דושה תובקע — םוקמ לכב .םימורפ
 תגולפ בושאלפ הנחממ תאצוי ,דתיה רקובב םוי םוי
 ,םיריסא םידוהימ הבכרוה איה .הארקנש יפכ ,ןויקנה
 ¬דוב ויה םה .רבעשל וטיגב רדס גיהנהל םהילע לטוהש
 לכב .גגה־תיילע דע ףתרמה ןמ ,תיב רחא תיב םיק
 ־יצפח רחא םישופיחבו ,תוקדקודמ תוקידב וכרענ תורידה
 םיצפנמו תופצרה תא םיכפוה ,םירונת םיסרוה ויה ךרע
 -ירקי ויהש ןיב ,םיתבב ואצמנש םיצפחה לכ .תוריקה תא
 ,םיינמרגה םינסחמה לא ואבוה ,םילפט ויהש ןיבו ךרע
 םיטיהר לש תוכרעמ .םירחא םיריסא םנוימ לע ודקש םש
 ¬למ ,םינבל וליאו ׳הקסרגנו בוחרבש םינסחמב ומרענ
 ,חבטמ־ילכ .הקסניפזוי בוחרב וניעטה הטמ־ילכו םישוב
 .םוקארק בוחרבש םיתבה ינשב וזכור הניסרחו תיכוכז
 ¬יצי .תורידב תונומת ושפיח םישנא לש תורחא תוצובק
 ,םתריצי יאשונ לדבה אלב ,םידוהי םירייצ לש םהיתור
 ¬ופ םירייצ לש תונומת ודמשוה ןכ־ומכ .!3!דימ ופרשנ
 תא ךירעהל ידכ .ידוהי היה ןאשונ םא םירחא לשו םינל
 ־צומ .רבדל החמומב םינמרגה ועייתסנ ודדשנש תונומתה

 .169 דנע ,1947 אקארק ,?10065 111<£01>6ן€7 00611121 129

 תא דחוימב ראתל יוארה ןמ ,רמאמה תישארב ןייוצ רבכש יפכ 130
 לש םהייחש ,רוציקב שיגדהל שי לבא .בושאלפב הנחמה תורוק
 הנחמ ארקנש המ .םירוסי לש תרשרש םש םג ויה אקארק ידוהי

 תונברק ןמזה לכ ומע איבה (2^מ55ג!־1נ61151^61•) היפכה־תדובע
 לש ילאודיבידניא גרהו תוינומה תויצוקזכאמ האצותכ םא ,םדא
 ־גיבשואל טרופסנארטה רמג ןוימ לש האצותכ םאו ,תיג דקפמה
 עצוב ובש םוי ,1944 יאמב 14־ה םוי ןורכזב םשרנ רקיעב .םיצ
 ותמ םש ,םיצניבשוא לא הנחמה ןמ םידליה לכ חולשמ לש עשפה
 ־סנארטה ןמ האצותכ םייתניב לדג םיריסאה רפסמ) םיזאגה יאתב
 םישנה לש טרוססנארטמ ןכו ולסוחש וטיגה תומוקמ לש םיטרופ

 .(הירגנוהמ
 ,(£0ת26מ11*110מ513£61:)זוכיר־הנחמ הנחמה השענ 1944 ראונימ

 ,ליחתה וז הגש לש רבוטקואב .וקספ תוינומהה תויצוקזכאהו

 ידוהי .הנחמה יוניפ ,ןילופ תומדאמ םינמרגה לש םתגיסנ תובקעב
 .ברעמב םירחא תונחמ לא ואבוה אקארק

 ןזלב ןגרב ,ןזיוהטוא&ו דלאדונכוב ,ןסור םורגו םיצניבשוא
 .אקארק וטיג לש םינורחאה תונברקה תא ועלב ףוהטוטשו

 .16 הקסניפזוי בוחרבש תיבה רצחב המייקתנ תונומתה תפירש 131
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 תורקי וליאו ,םיינמרג םיפסאל וחלשנ ךרע־ירקי םיג
 ושגינש םישנאל ,הנחמה רמשמ ידי־לע ורכמנ תוחפ
 רמשמ .יספא ריחמב םיצפח גישהל הוקת ךותמ וטיגל
 ךירעמ הייאר דע .םתדובעב םידוהיה לע חיגשה הנחמה
 .132 םיפלא המכב העש התוא וסרהנש תונומתה רפסמ תא

 רחאמ ,הדמשהה ןמ תונמא ילעפמ ליצהל היה ענמנה ןמ
 ןמ םתאצב וקדבנ ןויקנה תוגולפב ודבעש םיריסאהש

 .הנחמל םתסינכבו וטיגה

 ,וטיגה תא לצנל :רתוי ןוכנ וא ,רדס תגהנהל הלועפה

 הכשמנ ,רגרבסגוצו ק׳ציר .ם .םה ישנא הולהינש הלועפ
 ¬חא וטיגה ןמ ומלענ הז ןמז־קרפב .הנשה תיצחמל בורק

 הצעומה ירבח .םראמ שדוחב םש וראשנש םידוהיה ינור
 ־יתבב. וטיגה לוסיח רחאל םידבוע ויהש ,רבעשל תידוהיה
 ורבעוה /ץירדאמ, לש תשורחה־תיבבו ,המיטפוא, הכאלמה
 םקלחב םג לפנ הז לרוג .בושאלפ הנחמל םתחפשמ,־ינב םע
 םינושארה םימיה דע .םהיתוחפשמו 0.ס.־ה ישנא לש
 ולבוהש ,םידוהי ןיידע וארנ 1943 רבמטפס• שדוח לש
 םלואו .הנחמל ץוחמש הדובעה תומוקמ לא הנחמה ןמ
 םוחתל ץוחמ האיציה לע רסאש ,רומח וצ אצי הז שדוחב
 המייס ןויקנה תוגולפשכו .הדובע ךרוצל וליפאו ,133 הנחמה
 ביבסמ וחתמנש ליתה יטוחו התדובע תא הז ןמז־קרפב
 לש ויתובקע ומלענ — ןיטולחל ורסוה רבעשל הנוכשה
 ומלענו ׳ןכ ינפל רצק ןמז םייק היה דועש ׳וטיגה
 ־לע וצקוהש םידוהיה לש םהיתוריד .!34 וירייד תובקע
 .םישדח םירחיד ידי־לע וספתנ תינוריעה רוידה תדעו ידי

# 

 ךמס לע יאשחב אקארקב ובשי םידוהי המכו המכ
 רורחשל דע דמעמ וקיזחה םהמ הברהו ,םייראה תוריינה
 .אקארק ינבמ ויה אל םבור םלואו .םינמרגה ידימ ריעה

 ךומנ היה םהיניב אקארק ינב לש זוחאה :וזמ הריתי

 .1102 רפסמ ,אקארקב תירוטסיהה תידוהיה הדע־חה ןויכרא 132

 .ם.םה דקפמ תאמ ןוישר לביק ׳ץירדאמ לש תשורחה״תיב 133

 הנחמה םוחתב .בושאלפ הנחמ לא ויתואנדס תרבעהל הרטשמהו

 לש הכאלמה־יתבל .םידוהי םידבוע אבהל םג תשורחה־תיב קיסעה

 םידוהיה ולדח םש ןכאו ,הזכ ןוישר ןתינ אל ׳המיטפוא׳ב 2.£.מ.

 .1843 רבמטפסב דובעל

 בשיו תונוטלשה ןוישר יפ־לע אקארקב ראשנש ,דיחיה ידוהיה 134

 הרבחה ר״וי היה ,1944 תנש לש ץיקה דע ימשר ןפואב הב

 םינמרגה וקיספה היתולועפ תאש ,2.3.5.תידדה הרזעל תידוהיה

 היתולועפ תא השדיחו הרזח הרבחה םלוא ,1942 תנש יהלשב

 לסוח ובש ןמזה־קרפב ,1943 תנש לש ביבאב תונוטלשה ןוישרב

 ,;114150116 1111161- ־ל בסוה ומשש הז דסומ לש ויתולועפ .ופיגה

 ןאכמ ומצמטצנ ,;״5 יראלופופה רוציקה ךרד לעו $1111211112516116

 תונחמב ואצמנש םידוהיל תואופר לש ןיגוריסל הקפסאל ךליאו

 .הרטשמהו .0.0ה דקפמ תאמ ןוישר יפ־לע םעפ לכו ,םידחא

 בושאלפ הנחמבש םידוהיה ףא ונהנ םוקמה בוריק תניחבמ

 .ןוזמ תקפסאב ;11$ לש תיעראה התרזעמ

 םיירא תוריינ תרזעב ואבחתה םאש ,וז הביסמ דואמ
 ,םתדלומ־ריע לע תורחאה םירעה תא ןוחטב־רחיל ופידעה

 .הב םהירכמ םיברש

 םייראה תוריינה ילעב לש םיימוימויה םהייח יאנת
 תוינפ לב אללו הבידנ הרזעמ ונהנש םהמ .ויה םינוש
 תרמוחב הרכהה לכ םעש ,בוטה ןוצרה ישנא דצמ תוישיא
 ונתנו םיפדרנב וכמת םמצע תא םינכסמ םהש הנכסה
 ,אלמ ףסכב םשארל גג־תרוק ונקש םהמ !הסחמ םהל

 םתביבסמ םדא םוש וסינכה אלו רחאמש הלאכ םג ויהו
 הארמל תודוה דמעמ קיזחהל ולדתשה ,ידוהיה םאצומ דוסב

 .םה םידוהי יכ םהב דיעה אלש םהינפ

 ויה אל ,המודמ שפוחב ויהש ,הלא םישנא לש םהייה
 ויה םינותנ ירהש .םמויק לע תימוימוי המחלמ אלא

 ,ופאטסיגה תורשב דבועה וא ינמרגה דצמ קר אל םימויאל

 הביבסה ןמ םימעפו ,םינטחסו םינישלמ לש םדצמ םג אלא
 .רתויב הבורקה

 םג המקוה ,וטיגה לוסיח רחאל ׳1943 תנש לש ביבאב
 ,(8.1י2 — 154ג קסזמס0^74001),םידוהי תרזעל הצעומ,אקארקב

 .1942 תנש ףוסמ יאשחב השראווב תמייק .דתיה רבכש

 ־ומידה תוגלפמה זווכ־יאבמ תבכרומ .רתיה א?2 ־ה
 ¬יצנ םע הלועפ ופתישש ,תויתרתחמה תוינלופה תויטארק

 תרזעל הצעומ״ר .ימואלה ידוהיה דעוה לש תרתחמה תוג
 םידוהיל הרזע ,םיבדנתמ םירשקמ ועצמאב ,השיגה ,םידוהי
 הנתנ ,תופיוזמ תודועת הקפיס ,םיפסכב העייס ,ורתתסהש
 תנש ףוסל .המודכו רתס־תומוקמל הגאד ׳תיאופר הרזע
 א׳1י2 ־ב הרזע ילבקמ לש םרפסמ עיגה 1944

 רפסמ תא םלוה וניא הז רפסמ .שיא 570־ל אקארקב
 אוה דחא דצמ ירהש !אקארקב יאשחב ויחש םידוהיה
 דצמ וליאי ,אקארקל םיכומסה תומוקמה תא םג ללוכ
 יאשחב אקארקב ורגש םידוהיה לכל אלש ,עובקל שי ינש

 .135 ג?2 םע רשק היה

* 

 ,136 המחלמה ינפלמ אקארק תליהק לש הצק היה הז

 ,ןילופ תמדא לע תומסרופמהו תוקיתעה תוליהקה תחא
 רשק הרושקו תידוהיה תרוסמהו תוברתה רצוא התיהש
 ללכב וז ריע לש היתודלותבו רישעה ידוהיה רבעב קודה

 .הלוכ הנידמה לשו

 :ירלטיה שוביכ תונש שמחמ הלעמל לש םוכיסה הז

 דרש אל 1939 תנשב ףלא 56 לש תידוהי היסולכואמ
 (םיירא תוריינ ךמס־לעו אובחמ־תומוקמב ,תונחמב) םייחב

 ידוהי .שיא ףלא ידכ עיגה אל ורפסמש ,ןטק ץמוק אלא
 תוצראב ,הנידמל ץוחמ המחלמה תונש תא ושעש אקארק

 ־גרבכוה היראמ ידוהיה רוביצה תא הגציי אקארקבש א1י2 ףינסב 135

 רפסמ ,אקארקב תירוטסיהה תידוהיה הדעווה ןויכרא) הקסנאירמ
'135,7). 

 ,םידוהימ רקיעב תבכרומ אקארק ידוהי לש תיחכונה היסולכואה 1136

 .אקארקל ץוחמ םאצומש
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 םרפסמ תא עובקל השקו .ולצינ ,תוצעומה־תירבבו ברעמה
 .םרוזיפ ללגב

 אקארקב תידוהיה הליהקה לש םיינחורה היעינק רשועמ
 וסרהנ םייטרפ םיפסואמו תסנכה־יתבמ .רבד ראשנ אל
 ףסוא .ךרע־תרקי תידוהי תונמא לש תורצוא ודדשנו
 ¬שנש ,תומקרהו תוכורפה ,הרותה־ירפס ,השודקה ישימשת
 רלטיה ישנא לש תוינדמחה םהיניע דחפמ הםי־הפי ורמ
 דקפמ ףוסבל הליג ,םיתמה־רדח לש גגה־תיילעב ואבחוהו

 .ודדשו תיג הנחמה
 הזונג הדמח ויהש ,אקארק לש םיקיתעה תסנכה יתב
 םוקמו םייאבצ םינסחמ ושענ ,הריהזמ תולכירדא לש
 וסרהנ ׳ןשיה תסנכה־תיב רקיעבו ,םהמ םידחא .תואטורגל
 םג המצע הענמ אל תינמרגה תוילאדנאווה .ןיטולחל
 הבודוימ בוחרבש תורבקה תיב !תורבקה יתב לוליחמ
 לע תורבקה תיב לש עקרקה חטש תאו ודובכ ללוחו סרהנ
 יתב ינש לש םחטש תא ורשיי ןכו ורשיי א״מרה םש

 .םיפירצ הילע ומיקהו ה׳זוגדופב תורבקה
 םילולב .ובורב דמשוה !*ז תידוהיה הליהקה ןויכרא
 .ןילופב םידוהיה תודלות רקחל ךרע־ירקי תורוקמ וב ויה
 הידפסה ןוגב ,תוירוביצ ןכו תובורמ תויטרפ תוירפס ודבא
 ־יתב לכ לש םהיתוירפסו ,תודהיה־יעדמב הרישעה "ארזע"

 1942 תנשב חטבל החילצה אקארקב יתלשממה ןויכראה תלהנה 137

 ,וטיג חטש תא ומצמצשכ .(19״ה האמה ןמ) ןויכראה ןמ קלח
 ךייש היהש ,הקסרגנו בוחרבש םיתבה דחאב ולא תודועת ואצמנ

 .וסיגה םוחתל ןכל םדוק

 םייללכה ,הלא םיבורמ רפס־יתב לכמ .םיידוהיה רפסה
 היסנמיגה ,הבוזו׳זב בוחרב תירבעה היסנמיגה ,םייעוצקמהו
 ־חת ,יחרזמ רפסה־יתב ,הינלשיווראטס בוחרב תידוהיה
 ידוהיה רפסה־תיב ,"יצארפ וקסינגוא" ,בקעי תיב ,ינומכ
 םייממע רפס־יתב ,הקינכימל ןוכיתה רפסה־תיב ,רחסמל
 .רבד ראשנ אל הז לכמ — תובישיו הרות־דומלת יתב ןכו

 וכפה הקסימשפ בוחרבש ידוהיה יאמדקאה תיבה תא
 ¬יתה לש ונינב סרהנ ןכו •אבצל תשוב־תיבל םינמרגה

 -דקסנכוב בוחרב ידוהיה ןורטא
 ־שהמ האצותכ אקארק ידוהי לש תוירמוחה םהיתודיבא
 ,ידיינ־אלדו ידיינד יסכנ לש םתמרחהו םתדידש ,םתדמ
 ףסכ ,תורוחס ,הכאלמ־יתב ,םיירחסמו םייתשורח םילעפמ
 ¬כו תונמא ילעפמ ,ךרע־תוריינ ,תורקי םינבא ,םינמוזמב

 .הכרעהל תונתינ ןניא — המוד
 ךתח םג שמשמ אקארקב ועריאש תוערואמה רואית
 תמדא לעש םירחא םיזכרמב תידוהיה היסולכואה תורוקל
 אקארק ידוהי יפלא תורשע לש םתדמשה ירהש .ץלופ
 עסמ לש ריעז עטקימ ,דבלב הדוזיפא אלא התיה אל
 לע הז דמשה עסמ .ידוהיה םעה דגנכ ירלטיהה דמשה
 .יוארכ ךרעומ וניאו עודי וניא ןיידע םימוצעה וידממ

 .(תינלופמ םגרות)

 ימלועה ידוהיה סרגנוקה די־לעש םידוהיה יניינעל ידוהיה ןוכמה 138
 ,ןילופב ידוהי לכ לש תודיבא תא 1943 תנשב בשיח קרוי־וינב
 ־יבאש ,אצוי הז בושיח יפל .בהזב ראלוד 525*ל עצוממב ולעש
 :ןייע .ראלוד 29.400.000-ב תומכתסמ אקארק ידוהי לש םהיתוד
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 האושה ימיב ידוהיה יווהה
 תאמ

 גרבגרטש בקעי

 תא יצאנה אבצה יסגלק ורבע 1939 רבמטפסל 6*ב
 חטשה לכ תא ושבכ םירופס םימי רובעכ .אקארק ירעש
 דומעל הכישמה השרוו הריבה ריע קר .ןילופ תבידמ לש
 .הצימאה התנגהב הנייטצהו םיפסונ תועובש רפסמ ץרפב

 תאזה הדבועה תא השרוול וחלס אלו וחכש אל םיצאנה
 ¬מב לכ תישאר ךכו .תונמדזה לכב הב םקנתהל וטילחהו

 ־בוג לרנג" דסונ רשאכ ׳1930 רבוטקוא לש הינשה תיצח
 הזרכוה ,ושארב קנארפ סנאה עשופה םע "ןילופ טנמגר
 ידכב .השרוו םוקמב .ג .גה לש הריבה ריעכ אקארק
 תא קנארפ עבק ,ןילופ ןואג תא ישחומ ןפואב ליפשהל
 ,הז רודיסמ האצותכ (״^61)״לוואוו״ םיכלמה ןומראב וב;שומ

 ןוילימ תעברא לע הילכהו ןודבאה לש םיווצה אקארקמ ואצי
 .הלוכ תודהיה לש תידיעבש תידיעה ,ןילופ ידוהי

 יצאנה אבצה לש ותרידח ירחא םינושארה תועובשב
 ¬יכה תויושר תוגהנתהל עגונב תושולק תוילשאו תווקת ולע

 תוריק לע וקבדוה 1939 רבמטפסב 11 םויבו ליאוה ,שוב
 ,שטיכוארב ישארה איבצמה לש ותמיתח םע תועדומ ריעה

 תוחטבהה לכש" שוריפבו ןבל יבג לע רוחש וחיטבה רשא
 ץראב הפי ןחוכו ןפקותב תודמוע ימואל־ןיבה קוחה לש

 ."שוביכה
 ומויב םוי ידמ םידוהיה ופצוה רבוטקוא ףוסמ לחה

 .םיחטשה לכב תולבגהל תוזרכהו תונקת

 ןב ידוהי לכ לע ויפל ,וצ אצוה 1939 רבמבונל 30־ב•
 לע טלוב ןפואב שובלל ,הבקנו רכז ,הלעמו םינש רשע
 ,תוחפה לכל מ״0 10 לש בחורב ןבל טרס תינמיה עורזה

 הלעפוהש וז הריזגש ןבומכ .עצמאב "דוד־ןגמ" ןויצ םע
 הררוע ,"בוהצ יאלט" לש הרוצב םייניבה ימיב רבכ
 וניחא הרהמ דע ,םרב .תובצעו תורמרמתה ןושארה עגרב
 ¬ילוסו תופתוש ישגר קזוח רתיב םירודח ויהו וששואתה

 םידכולמ רתוי םמצע תא ושיגרהו דיחא לרוגל תוירד
 רשאב ,חכשנ יתלבו דדועמ הארמ הז היה .םידחואמו
 ,םידוהיה ואצי ,הפקתל הסנכנ וז הרזגש םוי ותואב; רקובב

 םישובל אקארק תובוחר לכב ,רעונה תונבו ינב דחוימב
 ןואגבו הפוקז המוקב וטילבה יתנגפה ןפואבו הז טרסב
 הלפשה םוקמב ,טרסה .ידוהיה םעל םתוכייתשה תא בר
 םאצומ ללגב רתי תואגתהו דוכיל ,תונשקע ומע איבה
 הארמ היה וניחאמ םיברלש תורמלש היה ינייפוא .ירבעה
 ויה םהינפ יותבו — זא ואטבתהש יפכ — ״ירא״
 םינכשה אמש ,טרסה תשיבלמ וקמחתה אל ,םייוגל םימוד

 ל״ז ןהכה השמ יבא רכזל הרקוהב,

 םישודקה אקאדק יגורה ץב הפסנש

 .1942 רבוטקואל 28 ךיראתב

 שייבתמ םולשו־םחש והשימב ודשחי םינלופה םירכמהו
 .ותודהיב

 םואתפ ופאטסיגה ישנא ופיקה 1939 רבמצד תישארב
 וטטיחו ושפיח םימלש םיימוי ךשמבו ;זרימ׳זק רברפה תא
 אבש המ ובחסו ולזג ,וניע ,םיטישכתו בהז ,ףסכ ירחא
 ¬בו הדרח ,המיא .םוקמב ורי תודגנתה לש הרקמבו םהידיל

 םישודקה תונברקה רפסמ .זרימי׳זק יבשות לע זא ולפנ הלה
 ןויכ ,םינושארה ויה אל הלאו שפנ 20־מ הלעמל זא הלע
 — ןילופ לש תואמצעה םויב — רבמבונל 11 ־ב רבכש

 ־יאהמ םידוהי המכ זא ורסאנש רחאמ ,םיללח רפסמ ולפנ
 ,םתיבל ורזח אלו םהייח תא וחפיק רשא ,היצנגילטג

 ר״ד — ,דוסיה ןרק ר״וי — לגיפש סוכרמ ר״ד םהיניב
 תינוליגאיה הטיסרבינואה■ לש םירוספורפהו ראלטאב

 .ןאמלאטמו ךאבנרטש
 לבגוה םהיפלו וצ ירחא וצ ואצי 1940 תנש ךשמב
 ,ןמזל רשקב םגו םוקמל רשקב םג העונתה שפוח וליפא
 תונורקב תועיסנב ןהו ריעב םירוקבבו תוכילהב ןה
 תוצובק ושרדנו וארקנ םויו םוי לכב .תבכרהו םארטה
 שיגרה יצאנ לכ ,(2^3״§5ג1-1נ611) השק היפכ תדובעל םידוהי
 תושקה תודובעל םידוהיה תא ףוטחלו סופתל יאשר ומצע
 ־תהמו הרידה ןמ םתוא בחס םעפ אלו רתויב תוריפחמהו
 תודובעמ ורזח אלו םימלענ ויה םישנאש הרוק היה הלח
 תוירי ורונש דבלב העומשב וא והשלכ דשחב היה יד .ולא
 םיבחסנ ויה תיבהמ םידוהי תורשעו ,ןולחמ םינמרג לע

 הקסרומופ בוחרב ללוהמה ופאטסיגה לא הבורע ינבכ
 תיבל ,םיארונ תולבסו םירוסי ,םייוניע ירחא המשמו
 ןאכמ .(1מ00*61!1ק1<:11) ךיפולטגומ בוחרב עדונה אלכה
 זאש ,(05״;?ז10101) םי׳צניבשואב הנחמל ךרדה הליבוה
 זכרמ שמיש ןכמ רחאל ,הנכההו ןונכתה בלשב אצמנ היה

 .וניריקי יפלא תואמו תובברל הדמשהה
 .םיידוהיה אקארק יבשות לע עוזעז רבע 1940 יאמב

 תומיוסמ תודועת ןיכהל טרנדויה לעש עדונ
 ,ופאטסיגה תשיפת יפל וויהש םידוהיה ןמ הלא רובע קר

 חטשב ראשהל ולכוי םה וליאו יצאנה קשמל ליעומ טנמלא
 ,(;1ג<1150116 י״ס1!11ל6211:10 הז היה םייוטיב יפכ> וטיג לש לבגומה

 ,(?03261:26) ע׳זרוגדופב םידחא תובוחרב דסוויהל דמעש

 הררוע וזה תיטסרדה העדוהה .הלסיוה לש ינשה רבעמ
 ונניק תורומח תוגאד ,קומע ןואכדו היסומלרדנאו המוהמ
 דיתעב רפצה לרוגה המ רורב היה יכ םלוכ תובלב
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 ךות .ונממ טלפמו סונמ ןיאשו אקארק ידוהיל בורקה
 תוינכתו תוצע ,תועצה וצצ תומימתו שואיבש תוילשה
 ןמ אוהש ןפוא הזיאב ענמיהל רבדה ירשפא אמש ,תונוש
 תוצעמ תחא לע ךמתסהב .וטיגה דוסיי לש הריזגה עור
 ׳ר זאד ארתאד ארמל הדעה ידבכנמ המכ ונפ ׳הלא
 ברה לש ןיסחויה תלשלשל ןינ ,ל־׳צז רצינרוק הקלמש
 ¬מעו ודיקפת תוכמסב שקביש וילע ועיפשהו ,רפוס תעמש

 עדונה ילותקה ןומגהה דצמ היצנוורטניאו ךווית ותד
 ילותק היהש קנארפ לשומה לצא ,(5*ק1<;1גג) האיפס
 ךרדב ןומגהה ידיב הלעי ילואו ,תילותקה הירוובמ ואצומו

 המיזמה לש הלשכה וא לוטבו .דז דעצמ הגיסנ גישהל וז
 תטלחומ הנכס הבוחב האשנ רשא ,וטיגה דוסיל תינלטקה

 ןיב םלוא ,וז חורב היציטפ החסונ .יזיפ ןולדיחו לוסיחל
 הקלמש ברה .ופאטסיגל הנשלה י״ע רבדה עדונ עגר
 ןידה־תיב בא ,םישנא 4 דוע םע דחי רסאנ רצינרוק
 ¬בה יכרועו ךירדירפ ריאמו טרופפר יאתבש ׳ר שישיה

 .םי׳צניבשואל ורבעוה ,רטורו ןבלגנל ר״ד :השק

 ידירש םע תונוראה תא תוחפשמה ולבק רצק ןמז רובעכ
 ואבוה םישודקה ,תימואתפ התימ ותמש העדוהב ,רפעה
 ונארקנ הזה אכדמהו דירחמה ערואמה ירחא .לארשי רבקל
 ־וקרק בוחרב ןשיה הליהקה תיבל םינקסע תורשע המכ
 הנוממה זא היהש ופאטסיג ןיצק לש ויפמ ונעמשו הקסב
 זיעי והשימ םא ,ךליאו התעמ יכ ,םידוהיה ינינע לע
 ¬תהל וא עונמל ךיא ,תולובחתו םיכרדב שמתשהלו שפחל

 ־בוג לרנגה לש תויחרזאה תויושרה תונקתו תוריזגל דגנ
 .םיגורהה תשמח ןידכ וניד ־י ופאטסיגה יווצל וא טגמנר

 ¬יתמ לש הריואב םייח אקארק ידוהי ויה ךליאו וז העשמ

 םייתניב .םלרוגל ךשוממ דחפו תובצע ,הלהב ,ההובג תוח
 םידוהי ףלאכ .םידבכו םירומח םיעוריא המכ ועריא
 המשו ןילבול זוחמ ןופצל ורבעוהו תורידבו בוחרב ופטחנ
 .םיישונא־אל רויד־יאנת ללגב ,תוקבדמ תולחמו בערמ ועווג

 ־סופב אצמנש הדובע הנחמל תאצל וחרכוה םירבג תואמ
 העבקנש הסכמל םאתהב תאזו ץילימ די־לע בוקט

 ¬מויה םייוניעהו תופידרה ׳םירסאמה .שארמ הזרכוהו

 בוחרב ידוהיה םייאמדקאה תיב .עגרל ולדח אל םיימוי

 .םייצאנ םילייחל תשוב תיבל ךפהנ הקסימ׳זרפ

 ¬חו רצינרוק הקלמש ברה לש יגארטה לרוגה תורמל

 םיכרד שפחל וכישמהו שאונ םינודנה ורמא אל ,וירב
 ,וטיגה דוסיי לש המיזמה תא לישכהלו רערעל ךיא תופסונ

 .רשפאש ,דמכ דע ךיראתה תא תוחדל ךיא ,תוחפה לכל וא

 ,ןייטשרביב קראמ תדל הרומה זא דמע טרנדויה שארב

 ־טדטש״ה תורשב .םעל רוזעל בוט ןוצר לעב רשי שיא
 הברה ואצמנ טנמנרבוגה ידרשמו (ריעה שאר) ךאמטפיוה
 םאצומ ללגב וכפהנש םינלופ ,רמולכ "םישטיוד סקלופ"
 המחלמה ינפלמ דוע םירכומ ויה םהו ׳םינמרגל םמשו
 הלשממהו אקארקב טרטסיגמה ידרשמב םיקיתו םידיקפכ
 םירסמה דצמ ץחל םהילע ליעפהל םייוסינ ושענ .תינלופה
 ¬גב לבחל ורזעיש ידכב תולובחת ינימ לכב םיימיטניאה

 .דוסייה ךיראת תא תוהשהל תוחפה לכל וא וטיגה תריז

 ואסכמ דרוה ןייטשרביב ,הז רבד םג עדונ ופאטסיגל
 המ ןמז רובעכ ,גייוצנזור רותרא ר״ד הנמתנ ומוקמבו
 ינשבכל ותחפשמ םע דחי חלשנ 1942 ינויבו ,וניח םג דרי
 .ופאטסיג לש דבעושמ תורש שיא אב ומוקמבו ץ׳זלבב זאגה

 ־תיבב יצחו הנש בשיו תילילפ המשא םשאנ ץיטשרביב
 תסיפא ךותמ בושלפ זוכירה הנחמב תמו ררחוש ,אלכה
 ,םי׳צניבשואל וחלשנ וז הלועפל םירחאה םיפתושה .תוחוכ

 .סולפדלוגו ריאמ הקלמש ,רטכייל רודיזיא ר״ד םהיניב

 ןויערה םע ומילשה אלש םהיתוחפשמו םידוהי יפלא
 ¬ומו םירפכב טלקמ ושפחו ריעה תא ואצי וטיגל רובעל

 ,ןי׳זיבוק ,יקצגלאפ קרוב :ומכ ,ריעה תוביבסב ,תובש
 ,הק׳ציליווב ובשיתה םבור .,דכו הקצחוד ,דלוו ,יקינבגל

 וקחדנ ,דמש םג המ ןמז רובעכ ןבומכו ,בונרטו הינכוב
 תועד,ד־,דגו,ד עסנ ךכ ."שוריגה" ןמ וענמנ אלו תואטיגל
 ¬יהו תיללכה היפוסוליפה תוטיש לכב יקב היהש ,רכומה

 ינפל .,ץנוס יבונל ,ותחפשמ םע טרופפר ןויצנב ׳תידוה
 ירקי םייפוסוליפ םירמאמ קובקבל סינכה םשמ "שוריג״ה
 דחיב ,הרורבו החצ תירבע ,רפשב ודי לע ובתכנש ךרע
 דסח השעי קובקבה אצומש תינלופב קתפ לע השקב םע
 ¬ואל דיה יבתכ תא חולשל המחלמה ירחא שקבתמו ותא

 הצרא עיגהו סנ ךרדב לצינ קובקבה .םילשוריב הטיסרבינ
 תנשב רואל הלאה דיה יבתכ תא איצוה קילאיב דסומו

 אקארק תא זא ובזע ."עבטה ךרד" תרתוכה תחת 1964
 גוגדפה ,יקסבוקלו חבשו ןרוהדלפ שוילוי ׳פורפ רפוסה
 דומילל םיבתכמ׳, רבחמ ,תורוד המכ לש ךנחמהו עדונה■
 ספתנ ןרוהדלפ ,,ץינשיוול ורבע םהינש — ,״רבע תפש
 "ירא״ה דצב ןרוהדלפ־ידנאל תרפוסה ותשא םע ךכ־רחא

 .דכו ׳וכו הק׳ציליוול רבע ןמכוה לספהו .גרוהל ואצוהו

 ,(15600^1160)יוהיז תודועת לבקל תוצצורתהה הליחתה התע

 שיא 15.000־כ .וטיגב רוגל רובעל תושר וקינעה רשא
 ־מ ,דלעמל וטיגב ורג השעמל םרב ,הלא תודועת ולבק
 תורידה לכ ונופ 1941 ץרמ שדוח ךשמב .שפנ 20,000
 דחי םיצאנה ידי־לע ומרחוהו הלוכ ריעב םידוהיה לש

 .םילטלטמה בור םע

 םבורב םהיתב ,םידחא תובוחר לע ערתשה וטיגה חטש
 תולגרמל תאזו ,םינלופה םעה ילעופ תלד לש םיעוער םיתב
 רככ" דע יקסבונמיל בוחר ךרואל "יקנוימ׳זרק" תועבגה■
 הבש היוודהו הבואכה רככ,ד התוא .(?1־״: 280<1ץ) ״ידוגז
 םידעוימ ,שוריג םשל וטיגה ידוהי תא םיסינכמ ויה
 םיווד,דו תולבסה למסל הכפה וז רככ ."םיטרופסנרט"
 תוסיחדו תופיפצ וזיא רעשלו ראתל השק .אקארק וטיג לש
 תוחפשמ המכ ונכתשה םג םירקמה בורב ,וטיגב הררש
 תורמל ,דחא רדחב תחא החפשמ תוחפה לכל ,דחא רדחב
 םויאה ימינפה קחודהו רתויב םיעורגה םיירטינסה םיאנתה
 ¬יה לעו רצונש בצמה לע רבגתהלו טלתשהל וניחא ועדי —

 ,תאז לכב ,תורידה תיברמב .םייכונאה םיפחדהו םירצ

 ומצע שיגרה שיא לכ — ,קנחמה ףא לע תיב־םולש ררש
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 תוביהרמ תואמגוד חיכוהלו תוארהלו והערל רוזעל ביוחמ
 .הכימתו ידדה דודיע לש

 ץרמל 13 דע 1941 ץרממ ׳םייתנש קוידב םייקתנ וטיגה
 העשת ךשמב לבא ,יסחי טקש היה 1942 ינוי דע .1943
 ¬רופסנרט" :"תויצקא״ה שלש ואב םיאבה םישדחה: יצחו
 ,םוקמב תוגירהו "םיחולשמ׳" ,0^115316(1111ס$6מ)— "םיט

 םלצב ארבנש ישונא רוצי ןוימד ןיאש תוהלבו תועווז
 .םתורשפאב ןימאהלו ןראתל ,ןשפתל לוכי םיהולא

 לש תורשע .דמכ וטיגה םויק לש םייתנשה ךשמב
 ופכו םמצע תא ובייח וניחא ידבכנמ םישיאו םיסנרפ
 םתלוכיו םהיתוחוכ בטימכ תושעל בוטה םנוצרב םהילע
 לכלכלו םייקל ,קיזחהל ידכב םיצמאמה לכ תא שידקהלו

 לכ תא ףיקה םלופיט רשא םיילאיצוס תודסומ ינימ לכ
 ,יללכ (א :םילוח־יתב השולש ויה .ןקז דע ףטמ ,תובכשה
 תיב ןכ־ומכ ,חור ילוחו םיכנל (ג ,תוקבדימ תולחמל (ב
 יכינחל טנרטניא ,"םוטנצ" ימותי דסומו םימותי ילדגמ
 תרבח ,םיירובצ םיחבטמ ינש ,םינקז־תיב ,הכאלמ־יתב
 םיימשר םיפוג ינש ודמע םנימיל .רכו "רתסב ןתמ"
 תיפורטנליפ הדובעב קסעתהל תויושרה םעטמ ושרוהש
 :םתוסח יפנכ תא תודסומה לע ושרפ תורסמתהב םהו
 טנמנרבוגה לש זכרמה םג> תידדה הרזעל ינוריעה דעוה (א
 (;114.5021416 5611נ5*;1£ :םשה תחת אקארק וטיגב אצמנ

 תילאיצוסה הקלחמה (ב ;טרכיו לאכימ ר״ד לש ותלהנהב
 רושק היה ילמרופ ןפואב חרכה ךותמ קרש טרנדויה לש
 םינורחאה םיבלשב טרפב ,טרנדוי םשה יכ ,הזה דסומל
 ־סיגה יתרשמו םידגובה לש תידעלב הגהנהל רבע רשאכ
 יכ ,םנ לע םירהל םג יואר .םעה לע אונש היה ,ופאט
 ¬מולו םיללפתמ םוי־םוי םיאלמ ויה "םיגינמ״ו הליפת־יתב
 תולימג תוצמ םהיניב .דתיה הלודגו ,ס״שו הרות יד
 לע לדבה ילב הלחש ,והערל שיא הרזע תטשוהו םידסחה
 רובצ יכרצב וקסע הלא הלוגס ידיחי לכ .םיגוחה לכ
 הכורבה םתדובע תא וכישמה אלא וטיגב קר אל ,הנומאבו
 ןימיהמ ,תוגלפמהו תודמעמה ןיב שרפה אלל ,תונחמב םג
 תא רופסלו טטצל השק .ינוציקה לאמשה דע ינוציקה
 ¬וחוכ תא ושידקהש םיבגשנה םישיאהו םילענה םיסופטה
 :םירדענה ןמ הלא־יא קר ריכזא .םהייח תא ףאו םהית
 לע ורתיו רשא ,ץיטשרייפ םירומה: גוזו ,ןמצרוק רתלא
 1942 רבוטקואל 28־ב ובציתהו םשפנ תא ליצהל תורשפאה
 םתא דחי םלוכו םתחגשהב ואצמנש םימותי 150 שארב
 שונאיל לשמנ ןמצרוק רתלא עדונה ןקסעה /ץזלבל וחלשנ
 ןויצ־ילעופ גיהנמ תא ריכזא .ללוהמה יאשרוה קא׳צרוק
 קודה רשקב ןורחאה עגרה דע דמעש ,קאהנריב ילתפנ
 "ןויצ־ילעופ" ינושארמ ,אטסוגו אנבש ןאגאס גוזה םע
 המלחמה יגפל בר ןמז ורבע רשא ,אקארקב היגיהנמז
 "טרופסנרט״ל הוולנ אוה .ופסינ םשו השרוול היינשה
 רעמהענ ןואיל ר״ד יאדנובה .וב האצמנ רבכש ותשא ירחא
 ורבח לש וקלחב לפנ רחא לרוג ,(ןזוג הנחמב•: רטפנ)

 ־קה יאשידיאה טנאצאמה ,ראניפ ןואיל ר״ד יאדגובה

 ינלופה זוכיר הנחמל חלשנ 1939 תלחתהב! .יאקאר
 םייטילופ םיניירבע רובע דעונש 861:6241^41:11151^1
 םיבר םידודנו םילוטלט ירחא .תיצאנ תנוכתמב דסונו
 בבותסה שפנ ןוביס ךותו השרוול האושה תונשב רזח
 ילעב םיכרצנל הרזע אשנו ריעה תוצוחב ינלופ רותב

 םש ׳ר :םידרחה .1945 תלחתהב תמ .״םיירא תוריינ״
 ,(בושלפב גרוהל אצוה) עצישול׳צדמ בר — גרבגנילק
 המלש ,רעצנאפ רזעלא םבח־דימלתה ,אריפש יכדרמ בר
 םיריעצ םירוחב ,וינב ינש> ןייטשנול לואש ,ןאמלרפ
 ידימ "םישופיחהו םישוליבה" דחא תעשב וטיגב וגרהנ
 ןקסע)ןאמרעטיר .א ,םעקלמש דוד ,ףלוו יכדרמ ,(ופאטסגה
 ןמרמיצ ר״ד :םיקהבומה םינויצהו (בושלפ הנחמב גלפומ
 (םי׳צגיבשואל בושלפמ 1944 יאמל 14־ב חלשנ) הדוהי
 ,(תועדונ תוינרתנספ ןהיתש) הקנה ׳רגמ;ותבו םירמ ותשאו
 ר״ד :אקארק ינקסע לודג ,;.5.3. זכרמ תלחנה רבח
 ץרהנבל ר״ד ,(1950־ב ביבא־לתב תמ) ןייטשפליה םייח
 ינפלמ ו״ציו ר״וי) רלהמ לחר :סוטנצה תולהנמ ,ףסוי
 ,ןוהט םירמ ר״דו (תעבשומ הקיתו תינקסע ,המחלמה
 ־לעג .דמלש ר״ד ,לעגנערק רודיזיא ר״ד ,ןמגיט ר״ד ׳בג
 "יחרזמ״ה רבח ,ץיווכוב בקעי ,םארקניל דרנרב ,םקווב
 ,(ךיפולטנומ" אלכה־תיבל וטיגה ןמ חקלנ) ריעצה לפמטס
 אפורה ,("םחל־תיב" חבטמה להנמ) ץישפיל ךונח
 .ד ר״ד לש ותנמלא) גיטפהרהאו ה׳זור ׳ץגארק בקעי ר״ד
 רחאמ םי׳צניבשואל חלשנ) רעלבואט השמ ,(גיטפהרהאז
 ריכזהל ילב ׳ינמרג דסוממ המרמב םחפ תאצוהב םשאנש
 ,(יאקארק קיתו ןקסע ,וטיגה יבשותל דעוימ היה םחפהש
 אלש תוצימאה תוהמיאה תהא) ץ״כ־סקופ ר״ד האפורה
 יכ ףא "טרופסנרט״ל םהילא הפרטצהו הידלי תא הבזע
 ונבו לאהטסור םקמ ,(וטיגב ראשהל הלכי האפור רותב
 רקנש הדליתמ ,ודיקפת יולימ תעשב גרהנש ריעצה אפורה
 לכירדאה ,הכאלמ־יתב יכינחל ".רסרוב״ה ילהנמ ,הלעבו
 תרפוסה ותשאו (1953־ב ביבא־לתב תמ) גילדנטש בקעי
 הלה ׳פור0ו (שיט והילא ר״ד לש ותשא) שיט ׳בג ׳היצילפ
 הרש ,(הנחמב הב ולחש הלחממ הידבשב ותמ) דגרפ
 ¬למה ירחא םימותיב לופיטב תואיל העדי אל) דלפנרטש

 ןג הלהינ) למרכ הינמ ,(1954־ב ביבא־לתב התמ ,המח
 ,("הדוהיו יבכמ" רוינס) גרבניש קינמ ,(וטיגב םידלי
 םהרבא רייצהו גיטריבג יכדרמ ררושמה ,ףואהירפ גוזה

 .דועו דועו ןמיונ
 ןפואב הטקש התיה 1942 ינויל 1941 ץרמ ןיב הפוקתה
 רבע אלש ףא ז ןכמ רחאל ואבש תוערואמל האוושהבו יסחי
 ־יתמ וללותשה וטיגב .םירופס תונברק ולפנ אל וב ,םוי
 םמצע תא ודימעהו וליפשהש םידזב םידגוב לש רפסמ
 ¬בש תואמו תורשע ורסאנ םתנשלהב .ופאטסיגה תורישל
 ־ירישכמו םיעצמא ינימ לכב ונועו וכוה תוריקחה תעש
 םירפכב םיידוזקה םיטעמה םיבושיה עתפל ולסוח .תפות
 ,וטיגה תולובגל חוכב ופחדנו וסנכוהו אקארקל ביבס
 ידכב .וטיגב םירוגמה םוקמב קנחמה רתוי דוע רבגוה הזבו
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 "לא לש *טרופסנרט" בוש חלשנ רוידה יאנת לע תצקמב לקהל
 תוביבסב היצקולסידל)ןילבול חחמל שפנ סייס

 םיעצמאה יכ םויל םוימ ורבג ינועהו הקוצמה ,בערה
 םע רשקה םגו ירמגל ולזאו וטעמתהו וכלה םיירמחה
 .הריכמל ועיצהל רבד רבכ היה אל םג .שלחנו *ןלה חחה
 ינוי תלחתה תמועל ספאכו ןיאכ הלא לכ םג דא
 לוסיחל קנע ידעצב השגג תפרוטה היחה רשאכ ׳1942
 וטיגה לש היצדיוקילה אקארקב .ןילופ תודהי לש יזיפ
 לחוה .1943 ץרמל 13 דע ,שדוח יצחו העשת הכרא
 גישהל ושרדנ וטיגה יבשות .1942 ינויל 8־ו 4 ,1 ימיב
 ־אקנעק״ה לע ,וטיגב האצמנש ופאטסיגה תחלשממ תומתוח
 תומתוחל םייוכיס .וטיגב ראשהל תושר תוקינעמה ,ךעטר
 רוזעל ולכיש םהיתוחפשמ םע םיאירבה ןמ הלאל ויה
 ימ .המחלמה תיישעתל םיינפוגה םהיתוחוכ תא רוסמלו
 תרמוא תאז ,וטיגהמ שוריגל דעוימ היה בוריס לביקש
 היה וזה תללוקמה "היצקא׳״ר תעשב ןבומכ .*טרופסנרט״ל
 ־סיגה ישנא תורמשמ ףקומו יטמראה ןפואב רוגס וטיגה
 וחיטבה *םיטרופסנארט״ה ינגראמ — .ם .ם ישנא .ופאט
 ¬שנ םישנאהש תועדו תועומש םציפהב ללוש וכילוהו זא
 ¬בומ תונחמל הניארקוא לש שוביכה חטשל קרו ךא םיחל
 הנזה יאנת לשיב וטיגה לע דיבכהל אל ידכב ,םילד
 ןמ שילש הזכ ןפואב .םישק הכו הס ןיב םהש ,הרידו
 בוזעה תשורחה־תיב די־לע שרגמה ןמ אבוה םיבשותה
 ןאכמו "טרופסנרט״ל רבעמ םוקמ היהש הפיא ,"המיטפוא"

 ךותב ׳וטיגב חורה בצמ .םי׳צוקורפ תבכרה תנחתל דע
 ¬שנה לש יגארטה לרוגה ,אכודמו רדוק היה ,םיראשנה

 לע בושחלו רעשל היה יד םלוא ,עודי היה םרט םיחל
 היה רבב הזו וחלשנש וניחאל םייופצה בערהו תולחמה
 חטש .תעד־ףוריט לש בצמל םיראשנה תא איבהל קיפסמ

 .םישילש ינשל לבגוהו תחפוה וטיגה
 ךיראתב .1942 רבוטקואל 28־ב ואישל עיגה הז בלש
 *ידוגז" רככב ופסאנ .*חולשמ — שוריג" בוש ןגרוא הז
 וז .ינשה *טרופסנרט״ל ודעונש שפנ םיפלא תעבשמ
 *היצקא״ל הלא םדא תרוצב ופאטסיגה יבלכ ושגנ םעפה
 ןמ תוחפשמ ואיצוה םימחר ילבו רשי !קרשו לחב ילב
 ןיע־טבמ יפלש םידיחי קר וריאשהו תחא תחא תורידה
 תגופס *ידוגז רכב" התוא .תינפוג הדובעל ויה םילגוסמ
 לש תורסמתהו הרובג לש למסל ראשת ,םיבואכמו םד

 ללוחתהש המ תא ראתל םדו־רשב לש ורשוכב ןיא .וניחא
 דחא לכ ,םיריעצה תוהמאהו תובאה טרפב ,ולכי םיבר •םש
 ¬בב םג ,םשפנ תא ליצהל ,םירגובמה רעונה ינבו ,דרפנב
 זוז אלל ןתיא ודמע םירוה תואמ םלוא ,הרתסהבו החיר
 ,םשפנל םהיפמ תא בוזעל אל ידכב םהייח תא ובירקהו
 ובזע אלו םינקזה םהירוהמ ודרפנ אל תונבהו םינבה וא
 ונודנ םלוכש היה עודיו דוע תוילשה ויה אלש פ״עא ,םתוא
 .ךלה *טרופסנרט",ד ןאל רורב היה רבכ םימי המכ ירחא .תומל
 תמאה תרושב תא ואיבהו םינלופה תבכרה ישנא ורזח
 ,תיחרזמה היצילגב ׳ץ׳זלבב זאג ינשבכ לע תירזכאהו הרמה

 .*םיטרופסנרט״ה לרוג לע תוקפס דוע ויה אל התעמו
 תומא־תלדב םירגוסמו םירוגס .ןיטולחל ונייה םירקפומ
 סונמ ןיאב ,תחה ןמ רמגומ ןפואב םילדבומ ,וטיגה לש
 דחא לכ םלוא ,חורבל ולכי ןכ םידיחי ילוא .טלפמו
 תא שטנ אלו תיתחפשמה ותוירחאו ונופצמ לוקל תייצ
 תומילש תוחפשמל ,זאמ בצמה יפל ,תמאד אבילא .ותחפשמ
 יכ ףא — םינלופה תדהא ,אבחהלו טלמהל ןאל היה אל
 ־תומוא ידיסח ואצמנ םגו ללכה ןמ םיאצוי ויה םהיניב

 םרט םינזיטרפ תודוקנו ,הבר התיה אל — םיטעומ םלועה
 השולק תורשפא קר תמייק ,דתיה .אקארק תוביבסב ורצונ
 ףסונ .םליצב רתתסהלו םירצונה ץב ברעתהל תילאמינימו
 ¬למה דורפ םג היה ,ונלצאו םלצא םיישפנה םירוצעמל
 .וטיגל תחמ וב ושגפנש ידוהי לכ לע ונישלהש םיניש
 ינומלאו ינולפ לע תועומשו תועידי ועיגה םויו םוי לכב
 ופאטסיגה לש אלכה יתבל רסמנו הנשלה תובקעב שפתנש
 *םיירא תודיינ" תולעב תומלש תוצובקש םירקמ ויהו
 ןאכמו וטיגב *טסנידסגונדדוא״ה לש אלכה תיבל ואבוה
 לועפל רבכ לחהש ,םי׳צניבשוא הדמשהה הנחמל וחלשנ

 .זאגה אולמב
 ינוג לכ לע ,וטיגב רעונה־ינב ןיב ,דתיה הבר הנוכת
 רעונה ןוגרא ירבח ןיב טרפב ,םהיתוגלפמו םהיתופקשה
 ־םוקב ,דמייקתהו הדסונ 1942—1940 םינשב דוע .*אביקע״
 דעו לש ותוסחב תיאלקח הווח ׳ץינשיו די־לע יניל
 יתרכזהש ומב ,היהש דסומ 5.5.) יזכרמה תידוהיה הרזעה
 לרנג לש תויליביצה תויושרה י״ע תידדה הרזעל ךמסומ ,ליעל
 ־סבא רותב הלחתהב השרוה הז הרקמב ןאכו טנמנרבוג
 ¬קח הדובעל ןנוכתהל תורשפאה תא רעונל תתל טנמירפ

 גוזה םהיניב ,וניריעצ יבוטמ המכ ואצמנ וז הווחב .תיאל
 ןואטכה ךרוע היה 1937—1939 םינשב) דגנערד ץעמש
 ןוסדיוד הניטסוי ותיערו ס00^;׳ "אביקעו" לש יעובש־ודה
 (קלוד) ןרהא .רגמ םמע דמע קודה רשקב .רגנערד
 ,בר ץרמו תרוסמ לעב — *אביקע״ תעונת שאר ,דניקסביל
 תורייעב רעונ ינבל םגו תופוכת םיתעל םהילא עסנ רשא
 ןמזב .דבע אוה וב 5.5. דסומה לש תוכמסב תונטק
 קלוד עסנ ופרחוה העיסנה יאנת רשאכ רתוי רחואמ
 ינלופה הז היה . (;!ח !•סק־ס אפור ןאי םשה תחת
 היהו וטיגב *הרזעל דעוה" ידרשמב דבעש ידיחיה
 *רעוב״ו ןכוסמ השענ בצמה רשאכו ץוחה םע רשקמה
 תודועתב שמתשהו *ויתורינ" תא קלוד לצינ וילגר תחת
 דוסיי זאמ .תוינדרמה ויתוינכות תכשמהל ולש יוהיזה
 השרוו וטיגב רעונה ישאר םע םירשק קלודל ויה תואטיגה
 עגרבש םתא יונמו רומגו םהיניב טלחומו םכסומ היהו
 םיליעפה .ופאטסיגה יסגלק דגנ דרמתהל ומוקי םיאתמה
 ¬שנ) הקבר ותשאו דניקסביל קלודל טרפ ,ויה םהיניב
 ביל הירא) ןאבל :םג ,(לארשיב הרגו םייחב סנב הרא
 יפד ריבעהו םיפדה ,"םחולה ץולחהו רורדה" רבח ,ץטיבוביל
 אתה תרבח) רארימ הדלוג ,רעגנערד גוזה ,(תרתחמ
 *דב אובל היה לק אל .םירחאו (יתרתחמה יטסינומוקה
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 לעשו דעצ לכ לע יכ ינשה םע דחא םירשקבו םירב
 0<גקס5;6 ז״עלב) םימינפה םינישלמה. םהל וברא
 זא ויה תמאבש קוחדו ףופצ ,רצ ךכ לב היה וטיגהו
 ־ובג ,הלא םירוחב ץמוק לש הלועפה ."לתוכל םיינזא"
 ,הרבגתה ,וניריעצ לש םנמשו םתלמ ,בל־יצימאו שממ! םיר

 םימ.ואב זא ,(1942 רבוטקואל 28־ב) שוריגה ירחא טרפב
 וישכעש תרמגומ הטלחה ידיל עיגה רעונהו שפנ דע
 ןואג תא ןיגפהלו חיכוהלו םיצאנב םקנ תחקל עגרה אב
 ופאטסיגה לש רורטה .חבטל השב לבוי אלש ידוהיה םעה
 קשנב הרזעל םייוכיס ויה אל דצ םושמ !ותגסיפל עיגה
 ¬צוי םע .השידא הללכב התיה םינלופה תדמע ,ץפנ ילכו
 תילאיר הרזעל םינכומ ויה אל ,םיטעומ ללכה ןמ םיא
 ־ידו הלוכ תידוהיה היעבל תניועה םתשיג תא וחפש אלו
 היהו ופאטסיגה תדוקפל ולוכ ףופכ היה "טסנידמגונדרוא"
 תאז לכב .ירמ לש ץמש הב שיש העפות לב לסחל ךירצ
 ודגאתהש םיצימא םימחול לש םינטק םיאת ,םיאת ודסונ
 ויה םה .(2.ס.8.=2ץ<נ. ס^.80]0^) ״וטיג ימחול ןוגרא״ל
 דבלב ץמוק וויה יכ ףא ,תיטסיביטקא הלועפ לכל םינכומ
 רבמצדו רבמבונב .םיקנעה לש המויאה הנוכמה לומ לא
 וטיגל ץוחמ ועיגה םוי לכב .הלועפה הרבגוה 1942
 תבכרה!יספ לע וחנוה ץפנ־ירמח .תולבח לע םידהו תועידי
 (תוצעומה־תירב דגנ תיזחל) החרזמ ןווכב ורבע םהילעש
 .םיסיסרל םימעפל וצצופ רשא םיצאנה אבצ םע תונורק
 ולסוח םשו הפ .דיואב ולעוהו תוינוכמ םע םי׳גרג וצפונ
 םיינלופה הרטשמה ישנא תוברל ,םידגוב ינימ לכ ותמוהו
 םתלועפ העיגה התגסיפל .ופאטסיגה ירזוע "םילוחכה"
 ומשוה תוצצפ .דלומה גח ברעב אקארק וטיג ידרומ לש
 ¬כ רכומ םג היה ומש) "הירנגיצ" יצאנה הפקה תיב תחת

 ןורטאיתה לומ הנלטיפש בוחרב (¬ 1^11־3.11113."
 .ופאטסיגה ישנא עובק ןפואב וסנכתה וב ,יקצבולס לש
 ומרגו תוצצפה וצצופתה 1942 רבמצדל 23־ה םוי ׳ברעב
 הפק תיבב זא ואצמנש ופאטסיג ישנא הברה לש םתומל
 ופאטסיגל רורב היה רבכ זא .םיבר לש םתעיצפל ומרגו
 .םירוחבו תורוהב תורשע ורסאנ .םינלבחה םה ימו ימ

 םע ותוא ואצמ ףוס ףוסו קלוד ירחא ובקע םימי המב
 דגנ קלוד בצייתה דיב קשנ םע .יקסבלו׳ז בוחרב וירבח
 וגרהנ ופאטסיגהמ םידחא ,תושק םמע קבאנו ויפדור
 ותא .וב ועגפש םירודכמ ללח קלוד לפנ ףוסבו םוקמב

 םהייח תא וחפק וב ,אקארק וטיג דרמ לש קרפה רמגנ
 תונוש תוביסנב וניריעצ לש םילענהו םיצרענה ,םיצימאה
 :םירכזנל טרפ ,םהיתומש םה הלאו .ירמב םתופתתשה לש
 ¬בעב םגו תינלופב רואל ואצי) רעגנערד גוזה ,דניקסביל
 ¬תפב המחלמה ירחא ואצמנש "הניטסוי תונורבז" :תיר
 ,הדוהי םואבננט םג — ,ררימ הדלוג ,ןבאל (רינ תואק
 דיירבלה ,ראלכייטו רעגצטעמ םיסדנהמה ׳ךלמילא ןייטשנזיא
 ־ינב — .תורשע ,תורשע דועו ,שריה רעגנימואב ,ןזייא

 ריהזמה ףדה תא ובתכ ,אקארק תודהי ראפ ,הלא רעונ
 השרו וטיג ידרומ םע דחיו אקארק ידוהי תודלותב רתויב

 רוא־יווק םיווהמ — םירחא תואטיג ידרומו םילועמה
 .ןילופ תודהי לש ןברוחה תכשחב

 ¬יעצ ,םייביספה — אקארק וטיג ידרומ םג ןאכ ורכזיי
 םמוי וגהו ובשי רמולכ ,ינחורה םקשנב ומחלנש םיר
 גוזימ ןיעב הז היה .שמשה רוא ואר אלו ,ףתרמב הלילו
 ־ודאר ,הבמוב ,רוג ,זלב) תודיסחה לש םימרזה לכ לש
 ¬על םתורסמתהב םידכולמ ובשי הלא םירוחב ,(דבו קסמ
 ¬צה "םיקידצ״ה ולעוה וטיגה לוסיח רחא .ארובה תדוב
 ,םיאמטה ופאטסיגה ישנא ידי־לע ףתרמה ןמ הלאה םיריע

 .םהיפב ׳ה םששכ גרוהל ואצוה םלוכו
 ידירש ושיגרה ,1943 תנש תישארמ ׳דרמה רמג ירחא
 ¬הו תמקונה דיה תא תאש רתיבו תרבגומ הדימב וטיגה
 תובצעהו טלחומה ןואכידה ףא לע .ופאטסיגה לש תטלוש
 ורדח .חורה תוממורתה לש םיעגר תאז לכב ויה הקומעה

 2<:;1110£) םיחרבומ םיגותע ךרד תועידי וטיגל
 ךרד םגו ןיטישה ןיב םהב האירקו (םיינילרב םינותעו
 דימ ומרחוה וידר יטלקמ) תויאשח וידר תונחתב העימש
 ־בב תוסובתה תישאר לע ,(אקארק שובב םע — הלחתהב
 ףירחה רוקה לעו דרגנילטס די־לע טרפב ,תוצעומה־תיר
 לש םינמיס ושגדוהו וארנ רבכו םיצאנה תואבצב םקגתהש
 םינמיסה לכ .תיצאנה תינוטואטה היחה לע אוביש ץקה
 ,וטיגה יבשותל םועזו לד קופיס ונתנ הלאה םידדועמה
 .וטיגל רפצה יגרטהו יפוסה ץקה שגרוה הז םע דחי יכ
 ¬תהו לכוא יכרצמ טועימ ,םחפב רוסחמו ףירחמה רוקה

 .תרבגומ התומתל ומרג תורידה תוטטומ
 יטירקה בצמה) יצאנה אבצה לש תוסובתה תלחתה

 ,הילטיאב תוטטומתהה תישאר ,תוצעומה־תירבב תותיזחב
 ¬יפו תירבה תוצרא תואבצ לש תורבגומ תונכהו תולועפ
 אתרופ המחנל דוסי ונתנ (הינמרג ירע לש ימוי־םוי ץוצ
 תוחפה לכל וא בורקב רמגית המחלמהש השולק הנומאלו
 םתעפשה לב תא וליעפיו םיצמאמ ושעי לי׳צר׳צו טלווזור
 לש הטילפה תיראש תא תוחפה לכל תוממ ליצהל ידכב
 תלועפ תא הפי עדי רואנה םלועה יב ׳זאמ הפוריא תודהי
 וידרה תונחת ןמ טרפב ,תוטיחשהו תינלטקה םיצאנה

 .תויאשחה
 ¬אה לש התשובל ,לאל ויה ולאה םייוכיסהו תווקתה
 .עגרל ףא וקספ אלו תוטיחשה וכשמנ היצזיליביצהו תושונ
 תישילשה םעפב אקארק וטיג ףקוה 1943 ץרמל 13 םויב
 לש ןידה רזג רזגנו ופאטסיגה תוגולפמ תורמשמ הנורחאהו
 בוש ופחדנ וטיגה יבשות תיצחמ .וטיגה לע רומג לוסיח
 ¬ל הרבעוה הינשה תיצחמהו הדמשהל הנודינו "ידוגז רבכ״ל
 הנחמל םישדח רפסמ ירחא ךפהנ רשא בושלפב הדובע הנחמ
 ,יביבא תבש םוי הז היה■ ,ץרמל 13 .םויאו רזכא חכיר
 אקארק ידוהי יריסא לש תוכורא תורוש וארנ רקובב
 לש ינופצה לובגב יקסבונמיל בוחר ירעש תא םבזעב
 ,םר לוקב ימ ׳שרח ימ ,םיכובו םיצוצר םילבומו וטיגה
 ־ורי תובוחר דע הקציליו בוחר ךרד ופאטסיגה דוקיפ תחת
 ־לעה־תיב לש הרהטה־תיב דע ועיגה .םהרבאו הקסמילוז
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 בחר שרגמ םהינפל וארו ,בושלפב שדחה יאקארקה ןימ
 תורבקה תיב תא םגו הזה ןימלעה ־תיב תא םג ללוכ
 םע ינרקוד לית רדוגמ ,ע׳זרוגדופ לש ןשיה ידוהיה
 ףקומ ׳םרז ריבעהל עגר לכב םינכומ םיילמשח םינקתימ
 םה .םירוטקלפרו קשנב םידיוצמ רמשמ ילדגמו תויפצת
 די־לע םקוהש רעשה ךרד תורבקה־יתב ןתפמ תא ורבע
 שמשה ינרקב ץחרו לבט בהזומה לוגעה וגגש הרהטה־תיב
 ךעד הרהמ דע םלוא .יביבא רוא ףופא היהו תוריהזמה
 םהיפאב גפו םישדחה הנחמה יריסא יניעב שמשה רוא
 וניתובא לש תובצמ ירבש לע ודעצ רשאכ ביבאה חיר
 ¬והש ליבשה עבטוהו ךרדנ ןתועצמאבש םירטפנה וניחאז
 םירופחדו םיריגב .(83״-־^6ח)םירוגמה יפירצ לא הלעמל ליב
 תומצע תויראשש הסכ ,המדאה תא ורפח הריפח ילכ ינימ לכו
 תורוש ויה הלא םיקאראבב .המדאה רפעב ולגלגתה■ ונריקי
 ,תומוק שולשו םיתש ילעב ,הנישל "םישטירפ" לש תורוש
 150־כ וסנכוהו ,הינשה ןמ תחא רטמ יצחב ןהבוגב תוקחורמ!
 ,הז ךותיה רוכמ םייח תאצל ךיא .דחא ןטק ףירצל ,שיא
 .הלאשה התיה תאז ?הלא םונהיג ירודמ תעבש ךרד

 .תוצלפו תוהלב — דחא לכ וזחא תוהלבו תרומרמצ
 ¬יעב ,םיטושו תולא ,תוכמ יוולב תושק תודובע וליחתה

 תיצחמב .םיגורה — םוי לכב ,םוקמב תויריו תופלצה ,תוט
 ¬שוי יאשחב .הנחמב ןושארה חספ־רדס־ליל — 1943 לירפא

 — ךורע־ןחלוש ילב ןבומכ — תורזוחו תוצובק תוצובק תוב
 ועריו" :םיקוספה ומרק םידיגו רוע .הדגהה תולימ לע
 ,ךרפב ודיבעיו ,השק הדובע ונילע ונתיו ונונעיו ונתוא

 היה םנכת רשא ,״...וקעזיו הדובעה ןמ לארשי ינב וחנאיו
 הרושבה האב .חורה הממורתה הלק העשל דוע .ונקוח םחל
 הנישה הדדנ .השרו וטיגב בגשנה דרמה לע הביהרמה
 ונפוה הנחמה לב לש ובל תוגהו תושגר ,תובשחמ ,תולילב
 ונלוכ ,בלה־יצימא השרוו וטיג ימחול דצל הצרעה תואלמ
 .םייוכיסה םה המ רורב היה .םירובגה לש םלרוגל ונדרח
 ־תוואגל רוקמ הז היה אכד־דע תישפנה הלפשהה דחאל ךא

 .שואי תעשב המ!
 יטילפו ידירש בושלפ הנחמל ורבעוה 1943 רבמטפסב
 ־אלנעדוי״ה תונחמ יריסא ורבעוה .בונרטו היגכוב תואטיג
 ,םי׳צוקורפ תוביבסב ינש דצמ ואצמנש ,ס"^) "םידג

 םידוהיה ידירש ןכ ינפל דוע וזכור םהב ,הקצחוד הלוו
 ¬ירשה ועיגה םישדח ירחא .עצישול׳צדו בוחעימ תוביבסמ
 לשימשפ ,הינבש ,!דלוו הבולאטס תונחממ ׳ץיליממ םיד
 סאזימ והיתתמ ןשלבהו םכח־דימלתה רפוסה עיגה ןאכמ)
 ¬נרט בושלפמ ונגרוא םעפ לכב .בלסירובו ץיבוהורד ,(ל״ז
 ־וטסנ׳צ ,הקסי׳זרקש ,יקנויפ :ומכ םירחא תונחמל םיטרופס
 ולחש ,תוילתו תוגירה ,תוירי ילב םוי רבע אל .הבוח
 — .ם .ם ישנאל המדנ היה קר םאב טועפ יכה רבד לכ לע
 לש תונקתהמ תחא לע רבע והשימש — הנחמה ירטוש

 .רתויב תודומח ןבומכ ויהש הנחמה
 חורה הלפנ אל ,שואיו שפנ יכודכיד ,תופידרה ףא לע
 ¬מה רותמ םינושמ תורוניצבו תונוש םיכרדב .ירמגל

 ,תחהו הנחמה ןיב רשק רצונ רתויב תונכוסמה תואצ
 הכימתה םיריסאה ןיב הלדח אלו לכוא תוליבח וחרבוה
 ,חור תוממורמ תויטנטוא תועידי ורדח .תימינפה תידדהה

 לע ׳תירבה־תולעב לש וידר תונחתמ העימש ךותמ וליפא
 .וכלהו ונשנ ירמ ייוליג םגו .ערוהו ךלהש ינמרגה בצמה

 רש רשא לע הלתנ ,ומש קמור קוטשרבלה ,דחא ריעצ
 ,הוולוב ןואיל .רגמ :גרוהל ואבוה .לנויצנרטניא תריש
 ןב ׳סקוובלג ריעצה ,הוולוב דוד ר״ד ינויצה דמולמה ןב
 ¬בעה היסנמיגה דימלת — רזואהטכינ קמור ,המלש ר״ד
 םייח ר״ד לש ותוחא תב) ותשא םע רענכאב ר״ד ,תיר
 תורשע דועו ץלז הצימאה הרוחבהו ,(םנבו ץיטשפליה
 ודדותסה ,הדובעה ירחא ברעב םוי לכב .םירוחבו תורוחב
 היסנימיגה לש הקיסיפו עבט יעדמל םירוספורפה ינש
 עודי היהו יקסנימערעמ יבצו טאלבירד היעש ,תירבעה
 טאלבירד .קשנ תנכהב ולפט םהש םדוס ישנאמ םיטעמל
 ¬קע ומלענ ריהב םויבו ץפנ רמוח לש דחוימ גוס לע דבע
 .םויה דע ררבוה אלש ירותסמ ןפואב הנחמה ןמ ויתוב
 תרתחמה םע ץוח ירשקב דמע טאלבירדש קר היה עודי
 ר״ד אפורה ספתנ דחא ריהב םויב ."תיממעה" תינלופה■
 .ס .פ .פ ינמאנ םע םירשקב דמעש לע לעצנעטש באלסינטס
 תונברקה ויה םיבר .גרוהל אצוהו(?0151£4 ?גה1ג צססב^״״ג)
 הנחמל לכוא שפנ חוקפ ךות ובינגהו וחירבהש הלא ךותמ
 םויה היה עזעזמו דירחמ .בערה תא שילחהלו לקהל ידכב
 הדבעש הדובע תגולפ ,הצובק ירבח 50 ןורחא דע ורונ וב
 תילילפה םתמשא ללגב ,"הקרנוב" היה המשש ,הנחמל ץוחמ
 תעשב ,הלילב םעפ .הנחמל םחל תורככ וחירבהש ,לוכיבכ
 ןלטקהו ןילתה ותוא ,דקפמה ספת ,הליל תרמשמב הדובע
 תוירגיס ונשעש וניחאמ םיינש ,(בקרי םיעשר םש) עדונה
 םוקמב םהב הריו הצוחה םתוא איצוה ,הדובעה ןמזב
 ¬אמ ושמ אלו תונכסה לכב וניחא ולזלז תאז לכב .וחדקאב
 תרימשב וכישמה םייתדה .םהיתופקשהו םבל ץמוא ׳םתנומ
 םהמ םינש וספתנ דחא יציקו ריהב םויבו תדה יגהנמ
 ןיליפתו תילט יפוטע םללפתהב (תושרבמ רוצייל ףירצב)
 םיאנתה תויומד .םוקמב ורונו ףירצה■ ירוחאמ ואצוה םהינשו

 .ונינפל ולע "תוכלמה יגורה תרשע" לש םישודקה
 תא קיספה אל ויתובקעב דעצש תוומה ךאלמו רורטה
 ,םידחא םימי לש קחרמב ,םעפ לכב .דחא עגרל ףא ותלועפ

 "ךיפולטנומ" אלכה־תיב ךרד ,היתוביבסו ריעה ןמ ואבוה
 ¬תנש ,תומילש תוחפשמ םימעפל ,וניחא לש תוצובק ,רשי וא
 ¬אה תוריינה" לע ,םיכומסה םירפכב בורל ,הנחמל רבעמ וספ
 תולובגה ךרד הירגנוהל חורבל וסינש העשב וא "םייר
 ¬למואה םישודקה .ענאפוקאז תוביבסב טרפב ,םייקבולסה
 הרדגוהש תדחוימ העבגב בושלפב גרוהל ואצוה הלאה םיל
 וררחתשנש םיטעמ וחילצה םשו הפ ."תוומ תעבג" םשב■

 .רוריטה יטרפ תא ורסמ םהו תוומה ןמ
 העברא םודרגל ולעוה 1944 תנשב טסוגוא שדוחב
 םינורחאה ינש .ןמליפשו שריה ,רלקס םיחאה :םירוחב
 ץלאנ הנחמה לכ .הנחמה לש תרתחמה ירבחכ ונשלוה
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 םישודקה םיריעצה תופוגה ינפב דעצמב רובעל היה
 ,ץימאה ןמליפש רשאב ועמשו וארש םידע ויה .הלאה
 היהש הנחמה דקפמ לש וינפב קרי היצוקסקאה ינפל
 םר לוקבו האובנ חורב ויפלכ חיטהו הילתה תעשב חבונ
 לע הלתת ,הזבנ בלכ ,התאו המ ןמז דוע" :םילמה ןתוא
 ירעשל ברקתמ רבכ יטיבוסה אבצה יב ,ינומכ םיסורה ידי
 לצנתהו הלאה םילמה עמשל עזעדזנ הזה בלכה ."בושלפ
 ,ןילרב תודוקפ ירחא אלממ קר אוהש היצוקסקאה ירחא
 רשא דע הרבע המלש הנש דוע ךא .תישיאה ותמשא אלל

 .ד״יה ןמליפש ירבד ומייקתנ
 רקובב םוי לכב ׳הנחמל ונסנכיהל ןושארה עגרה ןמ
 ישנאש ידכב ("^ק<?116") "םידעצמ" וכרענ םכשה
 .םדוקמ םוי וא ,הלילב חרב אל והשימ םא וחכווי .ס .סה
 קילאיב לש תועלוקהו תוינואגה םילמב דימת ונרכזנ
 תוירדיפאל תורוש יתשב וראיתש "הגרהה ריעב" ךותמ

 :ילסקודרפה בצמה תא

 דחי םג חבטו ביבאל וצ ארק יב"
 ."טחש טחושהו החרפ הטישה ׳החרז שמשה

 יוטיב דוע) "היצקלס" הנחמב המייקתה 1944 יאמל 8־ב
 ,הנחמה לפו (יאנחמה ןוגראזה ןמ דירחמו ארונ ףסונ
 יצאנה אפורה ינפל םוריעב ורבע ,דוחל הבקנו דוחל רכז
 םילגוסמ ויה אל ותעדלש תורושה ןמ שיא םייפלא איצוהש
 14־ב ורבעוה הלאה םישודקה םיללמואה .הדובעל רתוי
 ונל עדונש רבד ,םי׳צניבשוא ינשבכל רשי 1944 יאמל

 .הז הנחמב םידבועה ידירש יפמ המחלמה ירחא
 יטיבוסה אבצה לש הלודגה הפקתהה הליחתה רבב
 .תפרצל השילפל תירבה תואבצ לש תונכהה ושענ רבבו
 בור חלשנ טסוגואב הנחמה תא לסחל רזגנ בושלפ לע
 םשמו םי׳צניבשואל םישנה :םיללוהמה תומוקמל הנחמה
 ןזואהטואמ תונחמל םירבגהו ,גיצנד די לע ףוהטוטשל
 לש לודג טרופסנרט בוש רבעוה רבוטקוא תיצחמב .ןעזוגו
 םהמ וראשנ .ןעזורסורגל םירבגה לשו םי׳צניבשואל םישנה
 תונחמל ןכ ירחא אובל וחילצהש רפסמ יתמ קד םייחב
 םיילופורטמה תונחמה לש םיפינסו םירורג ויהש םינטק
 רורחשה תעשב םייחב ראשהל וחילצה םיטעמ .םילודגה
 תרמוא תאז ,דלוונכוב ,ואכד ׳קירבסנבאר ,ןזלב־־ןגרב לש
 ולסוח םינטקה תונחמהש ירחא לגרב ועיגה םשש תומוקמ

 .תירבה תואבצ ברקתהב
 םשל םיריסא לש הנטק דאמ הצובק בושלפב הראשנ
 תירב תואבצ וברק רבכ 1944 תגש ףוסב .הנחמה לוסיח
 תעדל וחכונ רבב םיצאנהו אקארקו םי׳צניבשואל תוצעומה
 םידודנ לע ודקפ דוע תאז לכב .םתררשל ףוסה עיגהש
 ךרדב ופסנ הזכ ןפואבו הנחמל הנחממ םיריסאה לש לגרב
 ולבסש םירוסיו בערמ םחוכ שת רבכ יכ ,וניחאמ םיפלא
 םיטרופסנארטה תא ווילש ופאטסיגו .ם .ם ישנאו הב דע
 םירופסה םיעגרב דוע םימחר ילב הלא םיללמואב ורי
 דוע וכז אל הלאה םיללמואה .רורחשה ינפל םינורחאה

 תטלחומה הסובתה תיארב םהיתובלו םהיניע תא עיבשהל
 ."תיצאנה תיטפילקופאה היטסב״ה לש

 םדוקמ םיימויו אקארק הררחוש 1946 ראוניל 17־ב
 הברעמ דודנל בושלפ הנחמה לש םיטעומ םידירש וחרכוה
 לכירדאה םהיניב ,תונברק דוע ופסונ הז ללגב .היזלשל
 דקפממ םיארונ םירוסי דחוימב לבסש ,ותשאו גרבנירג
 ,אוה יב ,דחוימ ןפואב ול קיצה רשא בושלפ הנחמ

 .הנחמה ינינב לע יארחאה הנוממה היה ,גרבנירג
 ,רבא יקסורמ ,תונחמה ידירש ורזח 1945 יאמ ףוסב
 המש ואצמנ רבכ .אקארקל — חוכ ישושתו שפנ ילוח
 ,"םיירא תוריינ״ו תרתחמה ילוצינ ,םידוהי תואמ המכ
 הרזחב םורזל ,המילש הנש ךשמב ׳הגרדהב וליחתה ןכ
 ורזח ילוא .תוצעומה־תירבמ הריגהה ןמ תוחפשמ תואמ
 תגלפומהו תנייוצמח היסולבואה ךותמ 12 —10% דחיב
 .תושפנ 55.000 התנמ 1939 תנשב רשא ,אקארק ידוהי לש
 וארינ .ןברוחה היה ארונ המו הבוזעה התיה הלודג המ
 עזרוגדופו םודרטס ,זרימ׳זק ירברפב תוברוחה וטלבו
 ¬ייפואה תידוהיה הימהה התואמו ,םידוהיהמ םיקיר ויהש

 "םלוש׳״ד לכו שרדמה יתבו תסנכה. יתב .רבעלשמ תינ
 הלודג .הכאלמ יתבו תואנדס ,םינסחמל וכפהנ, "םיזולק״הו
 ־וזרבו הי׳ז׳זרבדופ תובוחרב רשאכ הבאדה החיה המכ יפ
 ,ןייטשפליה ר״ד לש רפסה יתב לש ראפ ינינב ךותמ הבוז
 הרבההשב םיינלופה םירוענה ינב לש תוקעזו תוקעצ ועמשנ
 תודימלתהש וניתוביל לע וקפרתהו וריכזה הרמה תמאהו
 םתואב ודמלש ׳הנשל ךרעב 1000 — םיידוהיה םידימלתהו
 תומלואה תא רתוי ואלמי אל — הנשב הנש ידמ םיתבה

 .הלאה
 ־יתמבש םיטילפהו םידירשהו תולוכשה תוחפשמה יניעל
 ןיא יכ ,טלחומ ןפואב רורב היה תותיזחה לפמ ורזח רפסמ
 תודהיו ללכב ןילופ תודהיל עשיו הילע ןיא ,דוע המוקת

 .טרפב אקארק
 טאל טאל ריעה תא ובזע םירזוחה. ןמ םיעבר תשולש
 .לארשיל םבורב ,םינוש םידוהי יזכרמל ל״וחל ורגיהו
 תומוקמה םתוא חיצנהלו שדחל תונויסנ ושענ ןכל םדוק
 הגוגניסה" השדוח .אקארק יאצוי לכל שודקו רקי םמשש
 םיללפתמ םויה דע הב (5ץת^0§2 ?054^0^) ״תמדקתמה
 לעמ יכ אקארק ידוהי לכ בלל איה הרקי .םיראשנה בור
 ־קה תודהיה הרומו גיהנמ הגש 40־ל בורק ףיטה הגבוד
 חכשיי אל ומשש ,ןוהט עשוהי ר״ד ברה — תיאקאר
 ¬קה דעו לש םיפתושמו םירכינ םיצמאמ ירחא .ונברקמ
 ,םיראשנה ןמ הלוגס ידיחי המכ לשו אקארק לש הליה
 ׳ר) א״מרה םש לע תסנכה תיב שדחמ ותומילשב ןקות
 הנינפ — ,הנשיה ותנוכתמל רזחוהו (ל״צז םלרסיא השמ,
 רותב ,וב םגש ,ןילופ תודהי ראפ ,ןימוי תקיתע ,הרקי
 דחי ."םינינמ" המב םיללפתמ אקארקב ינש הליפח־םוקמ
 רומס אצמנש ןשיה ןימלעה־תיב םג רדוס תסנכה־תיב םע
 תורבק לע תובצמה בור שדחמ ונקותו ומקוה וב ,ודי לע
 יקספו הרות וציפה םהייחב רשא ,הינברו אקארק ינואג
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 אקארק םש תא סנ לע ומירהו הלוגה תוצופת לבל הכלה
 .תידוהיה

 יתב תא שדחמ םמוקל תונויסנה החלצהב ורטוע 16
 קיזייא ׳ר לשו (ןשיה תסנכה תיב) 'לוש עטלא" תסנכה
 הנינפה -לוש עטלא״ב .(-לוש־קיזיא") שלעקעי ׳ר
 םגו תינוטקטיכראה הניחבמ םג ,ןימויה תקיתע
 ־שה ,הבוזעה — ׳םייניבה ימימ ,תירוטסיה הניחבמ
 םגו םינפבמ םג ׳םירכינ ךכ לכ ויה הצריפהו סרהה "דממ
 תנוכתמל הממוקל ידכב תופעות ןוה היה שורדש ,ץוחמ
 תסנכה תיבל הסינכה ןתפמ לע התלעוה הזל ףסונ .הנשיה
 ¬ופ המכ חומש תרכזהל "דמוע בלצ" לש הרוצב ,הבצמ
 ידי לע ורונ תופידרה תחא תעשב שוביכה ןמזבש םינל
 -סימה רכיכה התוא לובגב ,תסנכה תיבל ךומס םיצאנה
 תיב םג .(130^2) הטדנאט :המשש ,העודיה חירה
 םויב .ירמגל םמושו בוזע היה שלקעי ׳ר קיזיא ׳ר תסנמ
 ימינפה ריקה לע בלצ הלתינ 1948 תנשב דחא ריהב
 תויה -תורבדה תרשע" חולל ךומס ,הזה תסנכה תיבב
 סופתל היה דוימואל״ה תילוטאקה היסנכה לש הנוצרבו

 תסנכה תיב תא סח• ?*<*) העובק תדובע רותב
 ךורא ןתמו אשמ היה .ילוטאק היסנכ תיבל ותוא *ןופהלו
 תויושרה םע הליהקה דעו לש םיבשוממ םיצמאמ *ןות
 תאזה המיזמה הלטובו הלכוס ףוס ףוסו תוימשרה תוכמסומה

 .דרוה בלצהו
 היוודה הלאשה תררועתמ ,הלאכ םינויד תעשב ׳םעפ לבב
 תא םמוקל םיראשנה םיצור ימ ליבשב :םינלופה דצמ
 רבעה םשב תאז לכב ז םיללפתמ ןיא רשאב ,הליפתה יתב
 ¬גרו תרוסמה םע תובשחתה םידוהיה םישרוד תונלבוסהו
 ,ויהש ומכ תרכזמל תורקיה תוקיתעה תא ריאשהלו םהיתוש

 .ינמרגה םעה ללוע המ חצנל עיקוהל ידכב
 ¬שע לש םרכז םע — ופאב המשנ רשא לכ — דחייתנ
 ורסמ רשא ,היתוביבסו אקארק יבשות ,וניריקי יפלא תור
 ,םיעשרה ידימ םיללח ולפנו םשה שודיק לע םהייח תא

 •םיצירעהו םיירזכאה ,םלועל בקריי םמשש
 ¬בל םיקידצ רכז ,םישודקה םיגורהה וניריקי לש םרכז
 תוחול לע ותרחיי םהיתומשו תותימצל ונל שדוק ,הכר

 .ונמויקו ונייח ימי לכ וניתוביל



 אקארק וטיג ידרומ
 תאמ

 רגנימואב הירא ר״ד

 השדחה ןילופ לש םיררושמה■ ילודגמ ,שובי׳זפ ןאילוי
 "אקארק וטיג ןברוחל תישילש הנש// רפסל אובמב בתוכ
 1946־ב אקארקב תירוטסיהה־תידוהיה הדעוה םעטמ אציש

 ,ינומכ הברהב — רשא ,ינלופ יננה״ :תואבה םילמה תא
 תא ירסומ ןפואב רבע — םינלופה םיטוירטפה לכ טעמכו
 יניאו ,לוכי יניא םלוא ,ופאטסיג לש רהוסה־תיבב תומה
 תבשחמב■ סופתל חוכה תאו תושרה תא יכותכ שיגרמ
 יתוא בזוע ...ידוהיה םעה לש םייוניעהו לבסה תא שונא
 ־רסח יננה ,לגוסמ ינניא ,תישונא הבוגת לש ןורשכ לכ
 רתויב ארונה רבדה לע רכזנ יננהש תמיא לכ ,להבנו תוצע
 ררושמה ירבד הלא ."ץראה רודכ ינפ לע םעפ־יא עצובש
 רטשמ ידי לע תיצאנה היחה החילצה ׳תמאבו .ינלופה
 ¬כותמה הלומעתה ידי לעו ,דחא דצמ תוחיצרהו םימיאה
 ידוהיה רוביצה תא םטמטלו לבלבל ׳תוחורה תעגרהל תננ
 ,ךכ ידכ דע ,ןילופב השוביכ לש תונושארה םייתנשב
 רטשמל תודוה .הבוגתל קשחו ןוצר לב ונממ לטינש
 הדובע תונחמל ולגוה ,תואטיגב ורגסנ ,הזה ןנכותמה
 ¬שב רבכ םידוהי תובבר םינוש םינפואב וחצרנ ,הדמשהו

 .יצאנה שוביכל תונושארה׳ םינ
 תודדוב תולועפ לע תועומשה תועיגמ 1941 תנשב קר
 הליעפ תודגנתהו הרובג תדימע לש ,ירמ לש תונגרואמו

 — דחא דצמ ררבוה רשאכ קר םלוא .ינחצרה רטשמל
 תיעב ןורתפ״ב יצאנה רטשמה תרטמש ,ידוהיה רוביצל
 ,ירשפאה םדקהב ולוכ ידוהיה םעה תדמשה איה "םידוהיה
 אבצה לש םירבוגו םיכלוהה םיישקה — ינש דצמו —
 קר ,דרגנילטסב ותלפמ דוחייבו ,תיחרזמה תיזחב ינמרגה
 לש דרמה .ינמרגה חצורל תיביטקאה תודגנתהה הרבג זא
 ־ראפה ׳בונראט ,ןידגב ׳אקארק ,קוטסילאיב ,השרו וטיג
 יקרפ הלא ,אנליוו ןילאהו ,הנבלה־היסור תורעיב הקנאזיט
 ורבעי רשאו ,לארשי דובכ תא וליצה■ רשא ׳תיאליע הרובג

 .תישונא הירוטסיהל

 טנמנרבוג־לרנג, תריב אקארק

 לטוב רלטיה וצל םאתהב ,1939 רבוטקואל 12־מ לחה
 התיה ותריבו "טנמנרבוג־לארנג״ה םקוהו ,ןילופ גשומה
 הנוכ התיה אקאריקל השרומ הריבה תקתעהב םג .אקארק
 — קיתעה יאקארקה ןומראב .םינלופב עוגפל הפוקש
 ותושארב .ג.ג תלשממ! לש תובישיה ומייקתה — לעוואו
 30.5.1940־ב רבכ רשא ,קנארפ סנאה רוטאנרבוגה לש
 היצנגילטניאה תדמשהל תונושארה "תויצקא״ה לע זירכה

 ,רגנימואב (קישעה) יבצ ,יחא רכזל

 .אקארק וטיג ידרוממ

 ואצוה קנארפ לש ותדוקפ יפל .דחפ הנממ רשא ,תינלופה
 תינוליגיה הטיסרבינואה לש םירוסיפורפ תואמ גרוהל
 בתוכ םסרופמה ונמויב .ההובגה תילוטאקה הרומכה יגיצנו
 ההובג המר םינלופל תושרהל ןיא" קנארפ רוטנרבוגה
 ־םיכראנא תויהל םילולע םה יכ ,הלכשהו תוברת לש רתוי
 ־בוגה השע אל םידוהיה יבגל םלוא ."םיטסינומוק וא םיט
 דימשהל ,גורהל שי םתוא .הלכשה לש תויציצנרפיד רוטנר

 .ללכה ןמ אצוי ילב ,דבאלו
 ¬והי 60.000־ל בורק אקארקב ורג המחלמה ץורפ ינפל
 המחלמה לש הנושארה הנשב םידוהי לש םתחירב םע .םיד
 םיצאנה לש תוערפל ףרט ויה םש ,תונטקה תורייעהמ
 םלוא .ריעב םידוהיה רפסמ לדג ,םמע הלועפ־יפתשמו
 טנמנרבוג־לארנגה תריבב םידוהיה לש לודג הכ רפסמ
 תא ריבעהל ןנבית אוהו ,קנארפ לש ומעט יפל היה אל
 הכאלמ ילעב 10.000 קר ריאשהלו ריעהמ םידוהיה בור

 .םיידוהי

 אקאהקב וטיגה תמקה

 תא בוזעל "ישפחה םנוצרמ" םידוהיל עצוה 1940־ב
 ,ךכ ,םיכומסה םירפכלו תורייעל ורבע םיברו ,אקארק
 םידוהי 13.000 קר אקארקב ורתונ ,הרצק הפוקת ךותש
 15.000 םשל ורבעוה ,וטיגה לש ותמוקת םע .דבלב
 המריפה לש םיפירצב רוגל ןיידע וראשנ 2.500־כו םידוהי
 רוזא" .םינקז־בשומ ןינבבו םימותיה תיבב ,"המיטפוא"
 ווטצנ זאו ,21.3.1941־ב םקוה אקארקב "ידוהיה םירוגמה
 ¬שה הדגב אצמנה ,ה׳זוגדופ רברפל רובעל םידוהיה לב
 ¬שחה תרבוע התיה וטיגה ךרד .הלסיו רהנה לש תילאמ
 וטיגה לש דחאה ורבעמ יראה דצה• תא תדחאמה ,תילמ
 אל השמיש תאזה תילמשחה .יבשה ורבעמ יראה דצה םע

 .םידוהיהו םינלופה ןיב רשקה תא םעפ
 לש ותדוקפל ןותנ הליחת וטיגה היה ,תיקוח הניחבמ
 וטיגה רבעוה ,1942 ינוימ לחה םלוא ,ינמרגה ריעה שאר
 זא ינמו ,.ס.םהו הרטשמה דקפמ לש תידעלבה ותוכמסל
 התעמ .טפשמו קוח לש ותוסחמ השעמל םידוהיה ואצוה

 ,םידוהיה דגנ תודדוב תויוללעתהו תוערפ דוע ויהי אל
 .תיללכ הדמשה היהת התעמ

 רדחבו ׳2 הקסרומופ ׳חרב ןינבב ססבתה ופאטסיגה
 ׳םמ הקלחמ) םידוהיה ינינעל תדחוימ הקלחמ המקוה 302
 ,תיטילופה הקלחמה שארב דמעש ראיאמינייה ןיצקה .(3
 םבור — םיידוהיו םיינלופ םינכוס לש לודג ןונגנמ םייק
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 .תידוהיה הרטשמה — ס .ם. 'טסנידסגנוגדרוא״ה ןיבמ
 םויאה אלכה תיבב ואלכנ ׳תיטילופ הניחבמ םידושחה
 .ץיבשואל הדמשהל ורבעוה םייוניע ירחאו ׳דיפולטנומ

 אקארקמ םישוריגה

 ידי לע וראות רשא ,םישוריגה וליחתה 1942 ינויב
 ¬יהש עדונ רהמ שיח םלוא .הנחמל תורבעהכ םינמרגה
 הזחמ היה התעמ .ץ׳זלבב תומ הנחמל םיחלשנ םידוה
 םיליבומ .ם .ם יסגלק תלהנהב םידוהי םירטוש .וטיגב תפנ
 ־תנחת לא "המיטפוא" רצחבש זוכירה םוקממ םידוהי
 ־דרוא",ד דקפמ דעוצ הריישה שארבשכ תואשמל תבכרה
 וטיגה ראסימוק לש ונימי די ,אריפס החמש "טסנידסגנונ
 אקארקל רלמיה אב 1942 סראמב. דוע .טדנוק ינמרגה
 הארוה רלטיה ןתנ ןכמ רתאלו ,םישוריגה תא ןגראל

 .םיזאגה־יאתב הדמשהה ךילהת תא זרזל
 שארב .לודגה ןושארה שוריגה היה 1942 ינוי תישארב
 םידוהי .ףטו םישנב ,םינקזב שוריגה עגפ הנושארו
 םילטומ וראשנ "הווחאה רכיכ" לעו ץ׳זלבל זא וחלוש
 ידיאה ררושמה׳ והזחב הרונ ןמז ותואב .םיחצרנ תואמ
 ורש ויריש תא .הלוחו ןקז אוה םג ,גיטריבג יכדרמ לודגה
 תונושארה םילימהו ,הפוריא חרזמ לכב תוידוהיה תוהמאה
 םימחולל םכסומ תוא ושמיש "טנערב םע" וריש לש

 .ךיפולטנומ רהוסה־תיבב םיאולכה םידוהיה
 ,םידוהי 5.000 דוע וטיגהמ ושריג 1942 רבוטקואל 28־ב
 ואיצוה 1942 תנש ףוסב .דבלב 10.000 וראשנ וטיגבו
 (תואטיג) םיידוהי םיזוכיר תריצי רבדב שדח וצ םינמרגה

 לכלו ,ןילבולו בובל ,םודאר ,אקארק ,השרו :תוזוחמב
 ותואב .הלאה םיזוכירה דחאב ומויק לוכיבכ חטבוה ידוהי
 ¬צהש םיטילפהו אקארקל םיכומס םיבושי תורשע וחמנ ןמז
 ,דקסמילוזורי בוחרב .וטיגה תא בוש ולידגה ,חורבל וחיל
 סראמב 13־ב .הלאה םיטילפה ליבשב ץע־ינבמ ומקוה
 /ב וטיגב ורגש םידוהיה .תיפוס ה׳זוגדופ וטיג לסוח 1943
 ץיבשואל ולבוהש וא םוקמב ורוג ׳הדובע-ירסוחמ לש וטיגה
 ולבוה ׳םיסחוימה םידבועה — ׳א וטיגמ םידוהיה .הבורקה
 הנחמ — םימיאה הנחמ םק םש ,הקסמולוחרי בוחרל

 .בושאלפ

 םידוהיה תרזעל הצעומה

 ,םידוהי תורשע המכ דוע וראשנ הביבסבו ריעב םלוא
 הצעומה לש התכימתמ ונהנשו "םיירא" תוריג לע ויחש
 תאז התיה .(מ..?.2.11!ו3ג ?ססדססץ 2ץ30תו) םידוהי תרזעל
 ובלישש ,ינאמוה שגרו חור־ראש ילעב ,םינלופ תצעומ

 תרזעל הפנע הלועפ םע תיצאניטנא תיתרתחמ הלועפ
 תומוא ידיסח לש םתלועפ תא ץיצל שי .םתלצהלו םידוהיה
 םידוהיל רוזעל ידכ ,םשפנ תא ופרח רשא ,הלאה םלועה
 בוהרב היה הצעומה לש ילגיל יתלבה דרשמה .םתקוצמב
 ¬ומוק — הלסי׳צו ןאי ןיד־ךרוע לש ותיבב הנלשיבורטס

 היה הצעומה לש יאקארקה ףינסה ר״וי .רבעשל טסינ
 תא גצייש ("יקסבינאטס") יקסלובורבוד באלסינאטס

 ־ימ")יקסלובורבוד הננא ,(תיטסילאיצוסה הגלפמה) .ם .פ .םה
 ,תיטארקומדה העונתה תא הגצייו תירבזגה .דתיה ("הקסלאכ
 לש תיממעה הגלפמה תא גציי ("הכוס") ןירבס ׳פורפו
 הלשממה לש גיצנה םג היהש ץרבס ׳פורפ .םירכיאה
 .יאבצ דדשמ דסומה תושרל דימעה ,ץדנולב הלוגה
 תלצהב ,"תוירא" תודועת תקפסהב הקסע תאזה תרתחמה
 תקזחה ןכו ורתונש תונחמה םע םירשק תרישקב ,םידלי
 םידוהיה .יקסבונאי םיריסאה הנחמו בובל םע רשקה
 םירשק רותב ולעפ גרבכוה קעטיימ הלעבו הקסנאיראמ
 לש ותשא .הטילפה תיראש ןעמל תובר ולעפו הצעומה לש
 ,יקצלא׳צש שונאי (תיטסינומוק הגלפמ) .ר .פ .פ ןקסע
 הברה הליצה םשו "דליה תיב" לש תלהנמכ הדבע ,הינוינ
 היה ׳תורינ ףויזל דחוימ "הכאלמ־תיב" .םידוהי םידלי
 רפוסה ׳יקסבוק׳צורק ןואל לש ותסיג ,הדנאו לש התיבב
 הז תיבבו ,יפויל־ןוכמ התיבב הלהינ איה .עדונה ינלופה
 הקיטמסוקו םיגפל הקיטמסוק :תועוצקמה ינש ובלתשה

 .תודועת לש
 בוחרב — הטסוראטס — רוזאה לע הנוממה לש ןינבב
 בשי םינפב• םלוא ,ןיוזמ רמשמ הטמל דמע יקצבולס
 .םילוגרמ קירגה היה יתימאה; ומשש ,יקסבוקצאי קעצאי
 םיאלקח םילעופ ליבשב תומיאתמ תודועת איצומ היה אוה
 אל םהימימ רשא םישנא .םייאלקח םיחמומו םיכירדמו
 םיכרדב עונל ולכיו הלא תודועת ולטנ — הרפב ועגנ
 רוזעל ףאו יתימא יאלקח־ינלופ ינפ דימעהלו תובכרבו
 ,"טמאסטייברא״ב הדיקפ ,הבוקיברה היראמ .רחא ידוהיל
 םידוהיה תרזעל הצעומה .תודועתה תא המיתחמ ,דתיה
 ץיבשואב תומה־הנחמ םע דימתמ רשקב הדמע אקארקב
 ־טסא רוסיפורפה לש ותשא — הקצוסאל הסרט .הבורקה
 ¬יעפה םע םיבתכמ רשק המייק ,("לט" — היוניכ) רכייר
 הריבעמ התיה ץיבשוא הנחמב תרתחמה .ץיבשואב םיל

 תדמשה לע הקיטסיטאטס טוחלאב■ וא םיווסומ תורוניצב
 .םיצאנה םיחצורה לש תומשו םידוהיה

 בושאלפב הנחמה

 םידוהיל רוזעל םתלוכי בטימכ ולדתשה הצעומה ישנא
 ,"םיירא" תורינ לע ריעב ואבחתה וא ובבותסהש םידדובה
 םיקמנה םידוהיה 10.000 תא עישוהל םדי הרצק םלוא
 בושאלפ הנחמב .תורבקה־תיבב םקוהש ׳בושאלפ הנחמב
 תשורחה תיב ליבשב "םלג רמוח" השעמל ידוהי לכ היה
 דלופואיל ןומא ,הנחמה דקפמ .הכומסה ץיבשואב לודגה
 .םיצוצרה■ םידוהיה לע םארומ תא וליטה ,וירטושו טג
 ¬כתמה ,םיידוהי םיליעפ תוצובק תונגראתמ םשו הפ םנמא
 וחירכהלו םיניארקואה םירמושה לעמ קשנה תא קרפל םיננ
 ,הנחמל ץוחמ םחולה ידוהיה ןוגראה לש תרתחמה ישנאל
 ¬מל םיידימתה םישוריגה .וחילצה אל תוינכתה בור םלוא
 "טסנידסגנונדרוא" ישנא דצמ תונישלמהו ,םירחא תונח
 ¬קואב .תומל םינודינה לש םיזעונה תונויסנה תא ולכיס

 .םייקתהל בושאלפ הנחמ לדח 1944 רבוט
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 דרמה תפוקתמ ירטנמוקוד רמוח

 ויתולועפ תא ןיבהל לדתשנ הלא םינותנ לש עקר לע
 .אקארקב םחולה ידוהיה ןוגראה לש

 ישנא לש בתכב יטנטבוא רמוח ראשנו לזמה קחיש
 הטסוג לש — "הניטסוי לש הנמוי״ אוה אלה ׳תרתחמה
 ,"אביקע" יגיהנממ רגנרד ןועמש לש ותשא ,רגנרד־ןוזדיוד

 ןוגראה ןותע — ״םחולה ץולחה״ לש תורבוח רפסמו
 .רגנרד ןועמש לש ותכירעב םחולה ידוהיה

 הטסוג הבתכ ,לטנמולב ןמחנ ןוירוטסיהה ירבד יפל
 םישנל רהוסה תיב לש 15 ׳סמ אתב הנמוי תא רגנרד
 .1943 לירפאל 15 דע ראורבפ ןיב הפוקתב ,בולצלה בוחרב

 תויטילופ ,תוידוהי אלו תוידוהי תוריסא 50 ובשי את ותואב
 ןומגא ןהילא שוכרל השקש הלאכ םג ןהיניבו ,תוילילפו

 .והשלכ

 ,םינפבמו ץוחבמ תינדפק תרוקיב תחת ,הז יצאנ אלכב

 הביתכה ןמויה תא .טלאוט־ריינ לע הנמוי תא הטסוג הבתכ
 ןקותמה חסונה .האנ בתכ תולעב תורענל וקלחב הטסוג
 דבלמ .םיספט העבראב וקלחב ,םיספט המכב קתעוה
 ¬מבו אקארקב ירמה תעונת לע ברה ירטנמוקודה רמוחה

 "הניטסוי לש הנמוי" הוהמ ,"אביקע" יגיהנמ לע דחוי

 םיטנמומה תא הכותב תפקשמה "ולענ תיתורפס הריצי
 ¬טה הפוקתב רתויב יגארטה םעה לש רתויב םייגארטה

 חיכוהלו תוארהל .דתיה ,ןמויה לש הרטמה .רתויב תיגאר
 חכונל שידא דמע הפוקת התואב רשא — ולוכ םלועל
 — תינוטבטה היטסבה י״ע ןימוי קיתע םעה תדמשה

 ותשקבו ,חבטל ןאצכ ךלה אל יצולחה ידוהיה רעונהש
 תורוש שלש" תוחפה לכל וראשייש דעקסביל לש העונצה

 .המשגתה ,הזה רעונה לע "הירוטסיהב

 .ידוהי תיב לכב אצמייש "הניטסוי לש הנמוי" יואר

 תומחול תוצובק יתש

 ;אקארקב ולעפ תוליבקמ תומחול תוידוהי תוצובק יתש

 תצובקו דניקסביל קלוד לש ותגהנהב "אביקע" תצובק
 ןהיתש .רגנימואב קישעה לש ותגהנהב "ריעצה רמושה"
 ,1942 עצמאב תיצאנ־יטגאה תיביטקאה ןתלועפ תא וליחתה

 תישארמ תמייק .דתיה תיתרתחמה־תיצולחה ןתוליעפש ףא
 .ינמרגה שוביכה

 .דתיה תיללכה תונויצה לש תיצולחה העונתה — ״אביקע״

 לעו ,אקארקב רתויב הלודגה רעונה תעונת המחלמה ינפל
 ¬רגהש רחאל הששואתהש הנושארה ,רתיהש היה יעבט ןכ

 .אקארק לע וטלתשה םינמ

 ינאלפוקב תיאלקחה הוח,ד

 תיאלקח־תיצולח הרשכהל הווח המקוה 1941 רבמצדב
 וזכרתנ הב — ץיגשיוול היגבוב ןיב רפכ — ינאלפוקב
 ץראה ירישמ םירש ויה הדובעה ירחאו "אביקע" יריעצ
 היה הווחה לש היחה חורה .המשגה ייח לע םיחחושמו
 הווחה .אקארקב העודי תינויצ החפשממ ,דגיקסביל קלוד

 .ם .ס/ז לש תיאלקחה הקלחמה לש החוקיפב ,רתיהש

 ,.ג .גב תימצע הרזעל דסומ (2ץ<ג0זמ1ט1 ?גמפקסזסספ 8ק016מ0£1)
 םויק לש םינורחאה הימיב .1942 טסוגוא דע המייקתה
 לש תישארה הגהנהה רבח — דניקסביל קלוד היה ׳הווחה
 — תיברעמה היצילגב תינויצה הלהנהה רבה ןכו ״אביקע״

 ־אלוו ללהו הטסוג ,רגנרד ןועמש ,הגהנהב וירבחל זמור
 ןייוזמ קבאמל ןנוכתהל שיו ךרדה וז אל יכ ,יקסבאלסיד
 הווחה" :קלוד רמא ,הווחה הלסוח רשאכ .ביואה דגנ
 רענתהל םיסונא ונייה ךכ ןיבו ךכ ןיבש ,םולח ןיעמ ,דתיה
 טילפו דירש אליממ ראשיי אל שדוח דועב ,יבוהא •ונממ

 ."לארשי ינב יבושיימ

 תימיספ התיהש םויה רבתסמ — קלוד לש הזונגורפה
 ־המ אקארקל ועיגהש תועומשה לע הססבתה — ידמל
 .םינמרגה ידי לע ושבכנש ,ןילופ לש םייחרזמה םירוזיא

 לע ועיפשה ןילופ חרזמ ידוהי לש תוינומהה תוחיצרה
 הדיחיה ךרדה יכ ןיבה רשא ,אקארקב יצולחה רעוגה
 תרתחמה שארב .דובכ ךותמ תוומו ,ץיוזמ קבאמ אוה
 ,״רורד״,ד ירבח םג ופרטצה הילא רשא — ״אביקע״ לש
 יאבצ ןומיא ,קשנל יארחאכ — דניקסביל קלוד ודמע
 יארחאכ — ״רורד״מ ,ץיבובייל ןאבאל ,רעיל הכילהו
 ךרועו ינכטה דרשמה להנמכ רגנרד ןועמשו ׳ףסכל

 ."םחולה ץולח״ה

 רגנימואב (קישעה) יבצ

 הנושארה■ תיתרתחמה הפסאה המייקתה 1942 יאמב
 .אקארקב "ריעצה רמושה" לש 1 הבוקסאיפ בוחרב

 ,רגנימואב קישעה היה השיגפה לש היחה חולהו םזויה

 קישעה .אקארקל םיבר םידודנ ירחא רזה רבכמ אל רשא
 "יחדזמ״ה יגיהנממ ,רגנימואב ןועמש ׳ר לש ונב היה

 היה 15 ליג דע .״ינומכחת״ ןוכית ם״יב לש דעוה ר״ויו
 ריבעה דחא םויב רשא דע ,"יתדה רמושה״ב ליעפ רבח
 ץורפ ןמזב ."ריעצה רמושה״ל "יתדה רמושה״מ םירבח 25
 םע דחי גוסנו ,ינלופה אבצב םייוגמ היה המחלמה
 ¬תמ אוה .ינמורה־ינלופה לובגל קרפתמה ינלופה אבצה

 תוחרזא לבקמ ,םיסורה י״ע השבכנש ,בובאלסינטסב ררוג
 ־תינמרגה המחלמה ץורפ םע .יאנוכמו גהנכ דבועו תיסור
 םחול ,םודאה אבצב ותוא םיאצומ ונא 1941 ינויב תיסורה
 אבצה םע גוסנו ,למס תגרדל הלוע ,תיניארקואה: תיזחב
 יבשל קישעה לפונ בוקרח תוביבסב .בוקרחל דע םודאה
 םידוהיה תא םינמרגה ודירפה ינמרגה יבשב .ינמרגה
 קישעה .םידוהיה תא וחצרו םודאה אבצה ילייח ראשמ
 ךרדה לכ תא טעמכ לגרב רבועו ,ינמרגה יבשהמ חרוב
 בובלב .יניארקואכ ומצע תא וגיצהב ,בובל דע בוקרחמ
 עיגהל ול ורזע רשא ,םירבחו םירכמ הברה רבכ שגפ

 .אקארקל

 תגש ףוסב היה לק אלו רגוסמו רוגס רבכ היה וטיגה
 תא .וכותל םגכהלו םישורדה תודינה תא לבקל 1941
 רמושה״מ רבעשל ורבח ,ןייש המלש ול רשפיא הסינכה
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 בתוכ קיש המלש .*אביקע״ל ךכ רחא רבע רשא ,"יתדה
 םישדח המכ ,1941 תגש ףוסב״ : 10.5.59 םוימ ובתכמב ילא
 ירוה) ידבל זא ינאו וטיגב ורגסנ אקארק ידוהיש ירחא
 דמוע תלדבו תלדה לע םיקפוד דחא תבש ברעב .(ושרוג

 ,וטיגל םנכנ לומתא קר ,םימחר ררועמ והארמ .קישעה
 רזחו בובלמ הכוראהו השקה ךרדה תא השעש ירחא
 אל םא םויק תוכז ול ןיא וטיגב לבא .וירוהל
 לבקל תורשפאה תא ול ןתי הדובע סיטרכ .דובעי
 דבוע ינאש עמש הנהו .וטיגב הבישי תוכז םגו לכוא תנמ
 .גהנ םגו יאנוכמ ועזש יל רפיס אוה ...ינמרג ׳זאראגב
 אבצב היז^ יל רפס .יתלוכיבש המ! תושעל יתחטבה
 תדיינ היירפס לש גהנכ שמיש 1941—1940 םינשבו םודאה
 ׳זאראגב יתדבע ...ןילופ חרזמב ,םודאה■ אבצה לש
 רודיבל ינמרגה דסומה לש תובית ישאר *:.ס.?. לש לודג
 ,יאנילרב ינמרג היה וילעב . (10311 (1111011 ?1611<16)םילייח
 איבמ יתייה םעפ ידמ .רשעתהל היה ונוצר לכש
 .םירידנ ןוזמ יכרצמ ,םיטישכת תצק הריכמל ול
 ,יוושל םחי םושב דמע אל םולשתה לבא ,םלשמ םנמא היה
 ןיא .ךרע לכ םיטישכתל היה אלש ןויכמ ,ורכמ םידוהיהו
 .םויה תרחמל ינמרג ותואל יתתנ קוידב המ! ,רכזנ ינא
 רובעכו ,הדובעל יתא תכלל ליחתה קישעהש קר ינא עדוי
 רקוב לב ונלחתה הככו ...רפתשה והארמ םימי המב
 ונייה ברעבו ,(תבכרה י״ע םיניטקרסקל) הדובעל תכלל
 תולעהל ליחתה קישעה םימי המכ רובעכ .התיבה םירזוח
 ול ויה .וילא ובנגתה הדמשה לע תועומש .תוינכות ינפל
 הפוקת התואבש ,ינמודמכ ,םשמו הפמ םירשק הלא־יא
 אל יכ םא ,תיטסינומוקה הגלפמהמ קוחר היה אל קישעה
 יתרג םגו "אביקע" רבח יתייה ינא .םעפ ףא ךכ לע רביד
 םינמזה םתואב לבא ,(רנסקו קינעב) "אביקע" רבח םע
 .םידוהי ונייה ונינש ,וניניב ףתושמ היה דחא רבד קר
 םוקמב תונוכמב לבחנש יבל לע רבד קישעה הליחתב
 םינינועמ ונא ,ךפהלש יתרמא :ףקותב יתדגנתה .ונתדובע
 .םירחא תומוקמב ׳רשפאש המ ןנכתלו םוקמה לע רומשל
 ,קישעה .םישנא המכ ונביבס ףוסאל ונלחתה טאל טאל
 לכ םדוק .גיהנמה היהיש היה יעבט ,אבצב רבכ היהש
 ןיכהל ךיא םג עדי אלא ,קשנב קר אל שמתשהל עדי
 וצבקתנ רצק ןמז ךשמב .ףכו הרעבת ירמוח ,תוצצפ ,קשנ
 ¬ולח דעונ תועונת יאצוי וקלח ,רעונ ,שיא 20־כ וניביבס

 רשא ,תוישימחל םונקליח .שאוימ ירבע רעונ וקלח ,תויצ
 אל רהמ שיח .ושחינ יכ םא ,הינשה לע העדי אל תחא
 ישנאל גואדל ךירצ היה .רתוי דובעל תורשפא ונל .דתיה
 ולכויש ידכב ,םימיאתמ תוריגב םישנאה תא דייצל ,ןוגראה

 .ול הצוחמו וטיגל ישפוח עונל

 ריעצה רמושה לש תוסימ םחולה ןוגראה לש הטמה

 ,"םיקילס" ,תוינכת ןיכהל ׳םישנאה תא ןמאל ךירצ היה
 ןושארה רבדה .׳זאראגב דובעל ונקספה דחא םויב ךכו
 ,הטמה שאר היה רגנימואב קישעה .הטמ םיקהל היה

 ,םיעצבמו הכרדה — אבצ אצוי רוחב — ךיירבלאה קינעב
 הלוגו ,תוריינ תנכהו תואנספא ׳םיפסכ — ןייש המלש
 התויהמ דוע הלוג תא ריכה קישעה .הטמה תרבח — ררימ
 .תיטסינומוקה הגלפמה םעטמ בובל תיריע תצעומב הרבח
 םע רקיעב ,םירגה םע רשק רקיעב היה הטמב הדיקפת
 תילעופה תינלופה הגלפמה ?015103 ?31113 א0{ג01!11<ב3 .ר .פ .פ
 .היצמרופניאו קשנ תגשה — הרטמה .(תיטסינומוקה) —

 .תויאשח רודיש תונחת ויה .ר.פ.פל
 ןויכמ ,הברה וילע רפסל לכוא אל •קעדא דחא דוע זתה
 .קיפסמ ותוא יתרכה אל םגו רדגומ דיקפת ול היה אלש
 םירכזומ (145 ׳ע) ׳ב ךרכ ״םידוהיה םינזיטרפה רפס״ב
 יברפס קישעה ,ןמרקוצ תשמ םג ׳הדקפמה ירבח ןיב

 .טרבורו
 םחולה ןוגראה לש הלועפה תישאר

 ¬מו ,היצריפסנוקל הגאדה םילזוג ויה ץרמו ןמז הברה"
 הסינכו האיציל םיחונ תומוקמ יוליגל ,שגפימ תומוק
 ונייה ךרוצה הרקמב .האיציל םיכרד המכ ויה .וטיגל
 ונתאמ המכ .(םיפירזמ ןבומכ) םידחוימ תונוישרב םיאצוי
 םלוא ,דחוימ ךוישר״ב וסנכנ רשא ,םייוגכ םיאצוי ויה
 רשא ףתרממ ןולח וא רדגב הצריפ ךרד אצוי היה בורה
 .ונידיב היה וילא חתפמה רשאו ,וטיגל החמ הנופ היה
 .וטיגה יאנתב תיביטריפסנוק הלועפ להנל היה לק אל
 ולדוגו ,שפנ 15.000־כ זא החנמ וטיגה תיסולכוא לכ
 ילבמ ,בוחרב רובעל היה ענמנ יתלב טעמכ .הנטק הנוכשכ
 לכב ונל וברא רשא ,םידוהיה םירטושה דחא שוגפל
 םקלחב םלוא ,שחרתמ והשמש ועדי ןבומכ רשאו ,םוקמ
 םינמז ויה .ןיע םוצעל ופידעה םקלחבו ,ונתאמ ודחפ
 .ונילע םה רשאמ רתוי םהילע םיחיגשמ ונייה ונחנאש
 הרטשמל הנתינש ,הארוה וא הבישי ׳הלועפ .רתיה אל
 רשא ,ןמז ותואב טעמכ ונילא העיגה אל רשא ,תידוהיה
 ,םישנאל גואדל ונילע היה לכה לע ףסונ .םהילא העיגה

 ¬סהש הלאכ ויה .םהירוגמ םוקמל ,םשובלל ׳םתלכלכל
 היה ונילעו ,םתדובע תומוקמ וא םהירוה םע וכבת
 ךשמב וננמז בור תא ונתאמ ולזג הלא לכ .םהל גואדל

 .״1942 עצמא דע ךרעב םינושארה םישדחה
 םתונדשח לע ,םידוהיל םייוגה םחי לע ןאכ ריעמ ץיש
 רשקב .תרתחמה ינוגראל ליעפ ןפואב רוזעל םנוצר־יא לעו
 אקארקב םייקתה 1941 ־ב דועש ריכזהל יואר ךכל
 ?015103) .ם .פ .פ תארשהב תויטסילאיצוסה תוצובקה סוניכ

 יגיצנ םג ופתתשה הזה סנכב .(?31113 $0013113^0203
 הבישיב .ם.פ.פמ םידוהי םירבחו ןימי ןויצ־ילעופ ,דנובה
 .קי׳צבש .דרקצו יקסבורוב םינלופה םירבחה וחכנ תאזה
 וברעתי אל םה יכ ,שרופמב ועידוה .ם .פ .םה ישנא
 ,טמיצ :ןימי ןויצ־ילעופו ,דנובה יגיצנ .וטיגה ינינעב
 רחאל .סוניכה תא האחמ תואל ובזע ,קילאפו ףרודנראה
 ל״יאה תורושל ,דנובה גיצנ ,ףרודנראה ףרטצה ןכמ
 אקארקב םחולה ןוגריאב ליעפ היהו .(4101131.11(103,3)

 .בושאלפב ךכ־רחאו
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 עצמאמ■ הגונה) ךליאו זאמ" :ןייש בתוכ ובתכמ ךשמהב
 שלש ונאצוה דחא ברעב .שממ תולועפב ונלחתה (1942
 ברעב בבותסהל ,וטיגל ץוחמ תאצל הדוקפה .תוילוח
 ילב ותוא לסחלו ינמרג לייח שוגפל ׳םיטקש תובוחרב
 .דתיה האצותה ...וקשנ תא תחקלו שארב הפמב ,שער

 :תובס יתשמ האלמ .דתיה החמשה לבא ׳דיחי חדקא

 .ונתושרב ןושאר חדקא (ב !םולשב ורזח הרבחה לכ (א

 יק׳זוג׳חגב ינמרגה ךסומה תתצה

 לע בותכא אל םלוא ,וז ןוגכ תולועפ הברה דוע ויה
 תתצה תחא הלועפ .םיתש דוע ריכזהל ינוצרב .ןלוכ
 השלש ואצי .ס. ?ס־!{ לש תונוכמ אלמ ינמרג ׳זאראג
 ,הלועפל םיאתה םשג םוי אקווד) םשג םויב םירוחב

 ךותל םנכהל רשפאש ,בר בוכיע רחאל ררבתהש ינפמ
 ןבומכ םשגהו ,רדגל תחתמ הריפח י״ע קר ׳זאראגה
 ,ץרה דוד — ,םיריעצ ויה םירוחבה .(הריפחה לע לקה

 ףיקה רמשמהש ןמזבו — ״קעצירפ״ו גרבמורב ןאמור
 .דמכ ךופשל ,המינפ סנכהל וקיפסה םה ,דאראגה תא
 רשאו שארמ ןכוהש התצה רמוח םישל ,ןיזנב תויבח
 ונדמע (ךיירבלאה) קינעבו ינא ,קישעה .ןמז רובעכ קלדנ
 םוקמהמ םימשה ומידאה םואתפ .וניכחו םיתבה דחא גג לע
 וניכח ונחנא לבא .וחילצה ונירוחבש ונעדיו הווקמה
 םירוחש ,ורזח םהו .ורזחי םימחולהש דע חור רצוקב
 ביבא־לתב ונתא יח ,עצבמ ותואמ םירוחבה דחא .םישובכ

 .ןמרבולג ץירפ ומשו ךד״ב גהנ אוהו
 ןישנוע תולועפ וליחתה ,ןבצעתהל וליחתה םינמרגה

 ¬יטקאה וניתולועפ לפש ןויכמ ,תינלופה היסולכואה דגנ

 ,תינלופה תרתחמה ישנא .וטיגל ץוחמ ולהנתה תויב

 ושרד ,אפוג אקארקב יביטקא ןפואב ולעפ אל רשא
 ךיא ,ינרוכז .ונקיספהל םה וכרטצי תרחא ,לודחל ונתאמ
 .םינוא רסוחמ רגוסב יראכ םימי המכ ךלהתה קישעהש

 ,התוא ענכשל (.ר .פ .םמ ררימ) הלוג םע חוכיוב בשי תוליל

 .וישכע לודחל וניתורשפאב ןיאש

 וטיגה ךותב תולועפה

 רקיעב ,וטיגה ךותב הלועפל רובעל ונצלאנ המ־ןמזל
 ויה וידיש דחא היה דחוימב .םהינימל םינישלמה■ דגנ
 םירוחב ינש .ותוא לסחל ונטלחה .וטיגב םירסאמ הברהכ
 ־תה םירוחבה .עיגה אוה .ותיב רעשב הלילב ול וברא
 םירוחבה ,דימ לפנ אוה ,הרי םהמ דחאו ודגנ ובציי

 דימ ררבתה לבא ׳תוריהמב וקחרתה ,והוגרהש םיחוטב
 םירוחבהו ,קועצל ליחתהו וילגר לע םק אוה .ואיטחהש
 לכ .גגה תיילעל ולעו ,םיתבה דחא ךותל םתסונמב ולע
 שוג תא ופיקה םירטושה .םילגרה לע הדמעוה הרטשמה
 ךרד ןיאש םתוארב .םירוחבה וסנכנ םהילאש ,םיתבה
 תילע לעש הסיבכה ילבחמ לבה רזשל וליחתה ,תרחא
 דחא .תומוק שלש לש הבוגמ וילעמ תדרל ולחהו ,גגה
 לבחהשכ ,ךרדה■ תיצחמ דע קר עיגה ינשה ,חילצה םירוחבה

 ודר"•׳ םה .דאמ ונששח .םוקמב גרהנו לפנ אוהו ערקנ
 ¬ופה םירטושה דחא .הלסיוול אציש דצהמ וטיגל ץוחמ

 חדקאה אצמיי םאש ונעדיו ,רקוב תונפל והאצמ םיינל
 ותפוגשכ ,ונאלפתה המ .וטיגה ידוהי לרוג היהי רמ ,ודיב
 ,ררבתה .םיתבה דחא ןולחמ לפנ וליאכ ,וטיגל הרסמנ

 תא אצמו ,וילכב שופיח ךרע ינלופה רטושהש ,ךכ רחא
 ,תוריינמ חדקאה תא איבחה ,ןיגעה תא ספת דימ .חדקאה

 תוריהז הנשמ .ןיפיקעב ךכ רחא ונילא ועיגה בגא רשא
 .תובוחרב■ בבותסהל ונענמנ המ תפוקת .זאמ םיווצמ ונייה

 תויצקאב םידוהי תוצובק םינמרגה םיאיצומ ויה םעפ ידמ
 .דיספהל המ ןיאש ונעדי .םישעמל ףחד שואיה .םהינימל

 וליחתהש ,הדמשהה תונחמ לע תועידי גישמ היה קישעה
 ברקתמ ףוסהש ונעדי .1942 תלחתהבו 1941 ףוסב לועפל
 ולכתסה ונישנא הפוקת התואב .רקוי לכב ורכמל וניצרו
 ,וב וניניע תא ונילת ,הטמה ישנא ונחנאו ,םלאב וניניעב

 ."קישעיהב ,גיהנמב

 לכל תפתושמ הדקפמ המק רבוטקוא־רבמטפס םישדחב
 רחאל רשא ,"אביקע" ישנא .םימחולה םיידוהיה םינוגראה;
 רקיעב וקסע ,ינאלפוקב םהלש תיאלקחה הווחה לוסיח
 ¬לו םהירבח תא ליצהל ידכב ,םיפייוזמ תוריינ רוצייב

 הלאה תודיינה תריכמב םגו ,"יראה" דצה לא םריבעה
 עצמאב וניבה ,םילודג ףסכ ימוכס תרומת םירישע םידוהיל
 רובעל שיו דבלב הלא תולועפב קפתסהל ןיאש ,1942
 םתדובע ,דתיה תלפוכמו השק םלוא .ןייוזמ קבאמל םג
 התיה םתמחלמ .הפוקת התואב םידוהיה םימחולה לש
 םוחלל וצר םה .התרטמבו הנכתב ,התוהמב — תידוהי
 התפכ תואיצמה .םהל ןתינ אל םשקובמ םלוא ,םידוהיכ
 עבצ ,םינפה־עבמ תא ףילחהל ,םרוע תא ךופהל םהילע
 ךנוח םינש ךשמב רשא ,הזה רעוגה .לכה ׳תורעשה
 הווסמ תוטעל התע ץלאנ ,הפוקז המוקלו ,תימואל תואגל

 .תידוהיה ותוימואלל שחכתהלו וינפ לע

 ןוכנ לא "הגיטסוי ןמוי״ב העיבמ רגנרד הטסוג תמחולה
 והשימ לבויה" הבתכב ,זאמ ידוהיה םחולה לש ותשגרה תא
 תרותב רשא ׳תאזה םיפרוטמה תרובח תא ןיבהל םעפ־יא
 לעו ,תויחל תוכזה רבכמ םהמ הללשנ םדא־ינבו םידוהי

 ?קשנב וזחאו םייחב וראשנ ,אוהה סמחה וא קוחה ףא

 לש תונווכ ילב ,םיכב קשנ ילב ,בוחרל תאצל היה יד אלה
 ןכפהמה תדרח ןבותה .לופיל ידכ ׳תרתחמב; המחלמ
 ןיביה ?וילע לטומה והשמ עצובי םרטב דוע ןולשכה יגפמ
 ¬עש םדוק ךמדקל לולעה ,תוומה ינפמ ךדחפ תא והשימ

 דחפ אל םהמ שיא ירהו ?שודקה ןינעל המ רבד תיש
 ביואה ידיב ולפי ןפ ודחפ לכהש אלא ׳תוומה ינפמ
 לש רבד לע תונוטלשה ידי לע וספתיי ןפ ,תע םרטב

 ."שממ■ הלועפ תעשב אלו ,ךכב המ

 ךמס לעו תיביטקא הלועפל הקושת לש הז עקר לע
 תונטקה תורייעב םידוהיה תדמשה לע תוארונה תועידיה

 ,הרכהה "אביקע" תגהנהב םג השבגתה ,אקארק די לע

 ,דתיה זאמו ,ץיוזמ קבאמ אוה הדיחיה הנובנה ךרדהש
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 ידי לע ךורעה — ״םחולה ץולחה״ העובשב המסיסה
 ."תבותכה ונב אל — םייחה תא שפחמה״ — רגנרד העמש
 םייח לע וז המחלמבש םג וניבה "אביקע" יגיהנמ
 םק ךכו ׳םימחולה תוחוכה לכ תא דחאל שי תומו

 .דחואמ םחול הגרא 1942 רבוטקואב

 םחולה ןוגראה לש תדחואמה הרקסמה

 רגנימואב קישעה הבו הדקפמ הדמע הגראה שארב
 דניקסביל קלוד ,"ריעצה רמושה״מ ךיירבלאה קיגעבו
 ןאבאלו .ר .ס .םמ ררימ הלוג ,"אביקע״מ רגנרד ןועמשו
 .דתיה ךא ,דרפנב ולעפ םנמא תוצובקה ."רורד״מ ץיבובייל

 •תח יפלכ הלועפ תודחא
 אציש — ״םחולה תלחה״ — ״אביקע״ תעונת לש הנותע
 םיבותכ םידומע הרשע ליכהו ,ד םוי לכב םיספט 250־ב
 אקארקב םימחול תוגוז י״ע ץפומ היה ,הביתכ תנוכמב
 ארק ׳תינלופה הפשב התעה .תוכומסה הדשה ירעבו
 םיישפחה םימעה תמחלמב תובלתשהלו ירמל ,קבאמל

 .םיצאנה דגנ

 "ינכטה דרשמה"

 "ינכט דרשמ" םימחולה ומיקה 1 הקסנלשיודנ בוחרב
 וליא םהל וראית אל םינמרגה ."טינארג" ןינבל דרשמ —
 ןסחמב .הזה "ינכטה דרשמ״ה עציב תוינלבק תודובע
 םיתב .טלמ יקשב קשנ םימחולה םיריתסמ ויה ןינבה
 — הקסבובל ,2 ,דקסניפזוי ,12 קניר — וטיגה םע ולבגש
 "םירעוש״ה .ריעה לש יראה דצה םע רשקה יזכרמ וכפהנ

 "ינכטה דרשמ״ה .ןוגריאה לש םירשק ויה ,םיתבה לש
 גישהל ידכ ,םירישע םידוהיל םג םיפייוזמ תודיינ קפיס
 הדקפמה .קשנ תשיכרל םירכינ ףסכ ימוכס תאזכ הרוצב
 לצא חוכב תומרחה — (היצריפורפסקא) ״םיסכא״ העציב
 האיבה רפיש הלה .םימחולל םורתל וברסש תלוכי־ילעב
 המליש רשא ,השרומ םינושארה םימודקאה תשמח תא
 רחאל .ר .פ .פ תרזעב םתוא הגישהו אלמ ףסכ םדעב
 .דימו תיביטקא הלועפ ןוגראה ישנא ושרד הזכ לודג גשיה

 רעיל האיציה

 תארשהב האצי 1942 רבמטפס ףוסבו ״תוישימח״ ונגראתה
 תורעיל םיחודקא ינש םע הנושארה הישימחה "אביקע"
 דרד־ירומ ידי לע תישאר וברדוהש םירוחבה .בוכיימ י״ע
 הווקמה׳ הרזעה .רעיב םשפנל ךכ רחא ובזענ .ר.פ.פמ
 לצא הקפסאה הלזא םייתניב .האב אל הביבסה ירבאמ
 .אקארקל םיבזכואמ רוזחל אלא םהל רתונ אלו םירוחבה
 ,רלהמ דנומגיז ,רנסקוו ךורב) היעיבר החלשנ ןמז רחאל
 תוביבסב תורעיל םעפה ,(ולאס לאנאק ,ץיבולרמש הדוהי
 ,דישימחה רשאמ בוט רתוי תדידצמ .דתיה היעיברה .ץיבמד
 ורייס ,תופמ וניכה ,חטשה תא ורקח םירוחבה .הנושארה■
 ¬לקמ ומיקהו םירטמוליק תורשע לש רטוקב רוזאה תא
 ךורב) "קינעב" וצלאנ םימי המכ רחאל םלוא .םיט
 רעיהמ תאצל (ץיבולרמש הדוהי) "ץאנגיא״ו (רנסקוו

 התקיבל וסנכנ םכרדב .םייתניב לזאש ןוזמ שפחל ידכב
 הארנכ רשא ,תורעי רמושו םירטוש ינש י״ע ועתפוה םשו
 וחילצה הז הוש יתלב ברקב .התקיבל םירטושה תא ליבוה
 רטוש גורהל — דחא חדקא קר םחל היהש — םירוחבה
 .תורעיה רמוש ידי לע ורונש ינפל ,ינש עוצפל ,דחא
 ,ורזח אל "ץאנגיאו קינעב״ש םהירבח ינש ואר רשאכ
 ןיד רוסמלו אקארקל בושל אלא ,הרירב םהל ,דתיה אל

 .הדקפמל ןובשחו

 ,תירעי הקנאזיטראפל תומיאתמ ויה אל ריעה תוביבס
 ויה םג םש ,ןילופ חרזמב תובע תורעי ומיאתהש יפכ
 — הרכה ידיל העיגה הדקפמה .םודאה אבצהמ םיכירדמ
 תושק רעיב תולועפה וב ףרוחה ברקתה םע דוחייב
 םירוחבה תחילשמ לודחל התע תעל שי יכ — ,רתויב
 ,תיצאנה היחה לש הבל בלב עוגפל אל המל .הרעיה
 יא םאו ?אפוג אקארקב — טנאמנרבוג לארנגה תריבב
 תולועפב ליחתהל שי ,תולודג תולועפל דימ תשגל רשפא
 תויביטקאה תולועפה תא .חרבו־עגפ תטיש יפל ,תונטק

 ,1942 רבוטקואל 28־ב המייקתהש הינשה היצקאה השיחה
 ,םידוהי םיפלא תעבש .וטיגה יבשוי לכ תא העזעז רשא

 -הנחמל הארנכ ׳וטיגהמ וחלוש ,םידליו םישב ,םינקז רקיעב
 םויב לכיש אלש ידוהי טעמכ אצמנ אל .ץ׳זלעבב תוומ
 ,םימחולה לש םימדוקה תוששחה .ויבורקמ והשימ הז
 םיבשויה םינומהל קיזהל תולולע תונייוזמה םהיתולועפש

 .ופלחו וזוגנ ,וטיגב

 .ר .ס .פ םע םירשקה

 היה ,ריעב םיצאנה דגנ תונייוזמ תולועפ עוציב םשל
 שי יכ ,עדי רגנימואב קישעה .םינלופה תרזעב ךרוצ
 .םימחולל הרזעה תא שיחהל יושעה םרוג לכ םע רשקתהל
 םימחולה ולבק ,("הקדיל") ררימ הלוג לש התרזעל תודוה

 תודוה .םיינלופה .ר .פ .פ ישנאמ םינומירו םיחדקא רפסמ
 תורשפא םג הגשוה ריעב .ר .פ .פ ישנא םע םירשקל
 הרצ תעב רשא ,םימחול רפסמל ריעב תישפח העונת לש
 .םיינלופה .ר.פ.פה ישנא יתבב רתתסהלו חורפל ולכי
 רוחש) ידוהי היה והארמש יפ לע ףא ׳ומצע קישעה
 םיעבורב ןיידזמ תובר בבותסה ,(רעיש רוחשו םיניע
 ¬טהל חילצה ימצעה וגוחטבל תודוהו ,אקארק לש םייראה

 .ופאטסגה ינכוס תא תוע

 ".דמיטפוא" לע הפקתהה

 םג ׳קשנ דבלמ גישהל ,דיה םיבושחה םירבדה דחא
 לע הפקתהה העצוב ,וז תינכתל םאתהב .םיינמרג םידמ
 .םיינמרג ברק־ידמ תנכהל הכאלמ־יתב — "המיטפוא"
 רשעתה םחולה ןוגראה תמלש החלצהב המייתסה הלועפה
 םייפגמ ,םייברג ,תופפכ ,םינבל ,םירטווס ,םימח םידגבב זא
 חלשנ הזה ללשהמ קלח .רוע לש תלבגומ יתלב■ תומכו
 .הקסלדופ־הלאיבו ןילבול תוביבסב תודיחיל .ר .פ .פ ידי לע

 ־יספס הלבח תולועפ םימחולה ועציב הפוקת התואב
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 םיגרבה תא וקריפ םירוחבה "דיגבוב־אקארק וקב תבכרה
 .םיספהמ הדרי תבכרה .הדיצה םיגדאה תא וטיסהו
 םימחולה ואצמ "קינדנורפ ינובר׳צ" םילעופה תונוכשב
 ,תושקנתה־תולועפ רחאל וא רוצמ ןמזב הסחמ םיידוהיה
 הלאה תולועפה לכ .םירסאמו םישופיח הירתא תררוגה

 .ר .פ .םהמ םינלופה לש םפותישב ושענ
 ףא ,תדמתמ ,דתיה אל .ר .פ .םמ םינלופה םע תופתושה
 .ל .ג תרגסמב ולעפ םינלופו םידוהי לש תוברועמ תוצובקש
 םיגוחה לש םחול יאבצ ןוגרא — (0^14^ !!140^)
 לש תוצובק הלא ויה .ינמרגה שוביכה תפוקתב םיילאמשה
 ¬ופה .ר .פ .פ ירבח ןכו "ריעצה רמושה״ו .ר.פ.פמ םידוהי
 אקארק ילוא חתיה ,םילושכמהו תובזכאה לכ תורמל .םיינל

 וטיגהמ תידוהיה תרתחמה:ירבח ועציב הב ,הדיחיה ריעה
 דוע תינלופה תרתחמה םע תובלושמו תופתושמ תולועפ
 תומוחל ץוחמ ועצוב הלא תולוע© .וטיגה לש ומויק ןמזב

 .וטיגה
 תולועפ לש הפוקת איה 1942 לש הינשה תיצחמה
 תועצובמ ןקלחב ,חרבו עגפ תטיש יפל תונטק תונימזמ
 תונותעה .םדבל םידוהיה י״ע ןקלחמו םינלופה תרזעב
 ימשרה ןואטבה ,"גנוטייצ רעואקארק״ה דחוימבו תיצאנה
 תולועפה תא ריבסמ היה ,קנארפ רוטנרבוגלרנג לש
 תוליגר דיש תופקתהב — ןמז רוחיאב בורל — הלאה
 תרתחמה תונותע הרסמ תאז תמועל .םתס תונוסא וא
 הלבח תולועפ עציב םחולה ידוהיה ןוגראה יכ ,יולג ןפואב

 .הלא

 חרבז עגפ תולועפ

 וניסאקל םינומיר וקרזנ דחא םויב .וטקש• אל םירוחבהו
 גרהנ רבמטפסב 17־ב .יבודוראנ ןואיזומב םיניצקה לש
 ¬תהב עודיה .גבה לש להנימב הבושח תוישיא ,סמאדא
 ותינוכמ תא ורצע .ר .פ .פ ישנא .םידוהיב• ויתויוללע
 ־רק" ימשרה ןותעה .ותוא וגרהו ץילימל ךרדב התיהש
 תנואתב ןברק לפנ םמאדאש עידוה "גנוטייצ רעואק
 םיבושייה תא םינמרגה ולסיח 1942 ויתסב רשאב .םיכרד
 .תוריסב םיבר םידוהי וחרב! ,אקארק תוביבסב םיידוהיה•
 ¬רגה .אקארקל ןוויכב הלסיוו רהנה ךרואל וטש תוריסה
 וספתנ הזכ ןפואבו ,הלסדוה לע תרוקיב תנחת ומיקה םינמ
 לע הפקתה■ ךרע ןוגראה .גרוהל ואצוהו םידוהי הברה
 — ינולבב .םוקמב וגרהנ םימרדנא׳ז ינשו תרוקיבה תנחת
 ־תיבב .ינמרג סייט גרהנ — אקארקב םיקראפה רברפ
 לש םישלב ינש ותשו ובשי 4 היבנלוג בוחרבש חזרמ
 הקצייאפו םלוי הווא ,דניקסביל ,ןאבאל םימחולה .ופאטסיגה
 תפוק לע הפקתה הכרענ ןמז ותואב .םהב וריו םהל וברא

 .רכינ ףסכ םוכס וחקלו הינכובב תבכרה
 ריעב םייזכרמה תובוחרה דחא — הנלשיבורטס בוחרב
 וחקלו ,ינמרגב םירוחב יגש דועו דגיקסביל קלוד הרי —
 לא וחרב םישנאה לכו הלהב הררתשה ריעב .וקשנ תא
 העשל 11 ־מ רצועה תעש תא ומידקה יראה דצב .םהיתב

 .הבורע יגב םירשע וטיגהמ וחקל םינמרגה .ברעב 9
 םימחול י״ע העצוב הלועפהש םדיב קפס היה אל םעפה
 ,הנשלה םג הז הרקמב התיהש רבדל םילגר שי .םיידוהי
 ליבוהשכ .דניקסביל קלוד תא רוסאל אב ידוהי רטוש יכ
 :קעצו וחודקא תא דניקסביל ףלש ,רהוסה־תיבל ותוא
 וב דוע לב טלמנ ,להבנה ידוהיה רטושה ."םרה םיידי"
 ישנא ולסיח םימי המב ירחא .וטיגהמ חרב קלודו ,ושפנ
 תובבוסמה תורדש) יטנאלפב לייטש .ס.ם שיא ןוגראה
 ישנא וגרה ,הקצילמראקו הקסבש תובוחרה ןיב .(ריעה תא
 םיגלופמ תבכרומ *דחיהש — .ר .ם .פ לש 14 תיברק הצובק

 .וקשנ תא וחקלו ינמרג — םידוהיו

 הלודג ,דלזעפל חונכהה

 יגיהנמ .םחולה ןוגראל הפונת ופיסוה הלאה תוחלצהה
 הבל־בלב עגפת רשא ,הלודג הלועפ עצבל וטילחה ןוגראה
 ־בואה תא ררועיש והשמ ,הינרבוגב תיצאנה הריבה לש
 היצקאה רחאל הילע לפנש ,םלההמ וטיגב תדחופמה היסול
 תא לבלבת יגש דצמו ,1942 רבוטקואב 28 לש הינשה
 ־לו ,ידימת טקש־יא לש בצמל םתוא סינכתו םינמרגה•
 קנארפל רתומש תינמרג ריע הנניא אקארק יכ ,םתוארה
 תוינתחדק תונכה וליחתה .ובל לע הלועה לככ תושעל
 ־יירד לאוי רוסיפורפ .תבלושמו הלודג הלועפל תוידוסו
 ךוותה• ידומעמ דחא — הקיסיפו הימיכל הרומ — טאלב
 רזעו םחולה ןוגראה םע הלועפ ףתיש ,"אביקע" לש
 םע תויאשח תוחיש ולהנתה .תוצצפו■ םינומיר תבכרהב
 יקלח ינש ןיב תוחיש ןכו ריעב .ר.פ.פמ םינלופה;
 ־ואב קישעה" :בתוכ ןייש המלש .ידוהיה םחולה ןוגראה
 ,ויתולועפב אביקע תצובק ףותישב ןינעתהל ליחתה ,רגנימ
 םה .דניקסביל קלוד םע עגימ ןתמו אשמ ידיחי להינו
 םע רשקהמ רקיעב וגייתסה ("אביקע" ישנאל הנובה)
 ¬ושמ הלודג הלועפ לע םכסה גשוה ףוסב לבא ׳.ר .פ .פ

 ."תפת
 השלשל די־ינומיר ךילשהל (1 :ויה הלועפה; תומישמ
 זוכיר םוקמ ושמישש ,ריעה זכרמב םיאצמנה הפק־יתב
 תוינוכמה יכסומ תא שאב תולעהל (2 ן םינמרג םיניצקל
 לע .ס .ם לש םילורטאפה תוריסב לבחל ןכו ,אבצה לש
 לע ןילופ לש םיימואל םילגד תולתל (3 ;הלסיוו רהנה
 ריעה יקלחב ,םייצאנ־יטנא םיזורכ רזפלו הלסיווה ירשג
 ¬ותסמה; םינמרג םילייחו םיניצקב שקנתהל (4 ;םינושה
 יבכמ תא קיעזהל שי הלאה תולועפה םע דחי .ריעב םיבב
 הכובמו המוהמ תוברהל ידכ ,ריעב תומוקמ המבל שאה

 .ריעב
 גח ברע ,1942 רבמצדל 22־ה היה עבקנש ךיראתה

 ,םינמרג בורמ ומה ריעה אקארק תובוחרשכ ,דלומה
 ידכב תוינק וא ,השפוחל םתעיסנ יגפל תוינק וכרע רשא

 .שוביכ אבצ לש לייחל האיכ דלומה גח תא גוחל
 ינפל םימחולה תדקפמב הרדאה תא ראתמ ןייש המלש
 ־םתה תקולחו ,תקדקודמ הנכה ךירצה רבדה" :הלועפה
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 ,("אביקע״ו "ריעצה רמוש״ל הגוכה) תוצובקה יתש ןיב םידיק
 ¬פא ׳עוציבה תומוקמ ׳םינומיר ,ץפנ ירמה ׳םילגד תנכה
 ירחא ךשוממ רתוי ןמזל רויד תומוקמ ׳הגיסנה תויורש
 לכה לעו .וקתשי אל םעפה םינמרגהש ונעדי ...הלועפה
 ׳הרטשמה לש םדשח תא תרבגומ תוליעפ ידי לע ררועל אל
 ,ונעדי םלוכ לע אל רשא ,םהינימל םינישלמה לש ןבומכו

 ,ךיראתה לע דוסב ונרמש רקיעב .ךכ רחא ררבתהש יפכ
 ידי לע קר היה "אביקע" תצובק םע רשקה לכ ןכלו
 םיעבראכ ."אביקע" דצמ דניקסביל קלודו ונדצמ קישעה
 22.12.42 םויב ילרוג הליל ותוא ואצי הרוחבו דזחב ,שיא

 ."וטיגב ראשנ אל ונתאמ שיא .אקארק ריעה תובוחרל

 1942 רבמצדל 22־ה

 םוקמ — ״הירנאגיצ״ :ויה הלועפל ורחבנש הפקה יתב
 ןודעומ ,"הדנלפסא" הפק־תיב ..ם .ם יניצק לש שגפמ
 לש וניסאקו "הלקס" עונלוק ,"הקנאיפוקאז" םיניצקה
 חינהל ןנכות ךכל ףסונ .ימואלה ןואיזומה ןינבכ םיניצקה
 ,ץיביקצימ םדא ימואלה ררושמה לש ולספ דיל םיחרפ רז
 טקיבוא לכל .הלסיוו רהנ לש םירשגה לע םילגד ףינהלו
 ¬במה םיינשו םינומירה תא קרוז דחא ,הישילש העבקנ
 גח ברע לש םוי ותואב .תודוקנה ןיב רשקה תא םיחיט
 ¬שב ןמלופ .דוחו ןמרקוצ קחצי השרומ ועיגה ,דלומה
 עיפשהל ידכ ,השרוב םחולה ןוגראה לש תדחוימ תוחיל
 םג הפקתה־תולועפ חתפל ,אקארקב םחולה ןוגראה לע
 םוקמל םיזורכה תא ןאבאל איבה ברעב .ומצע וטיגב
 רבעשל ידוהי םילוח־תיב — בוזע־תיבב ןכוהש ,זוכירה

 .24 הקסניבאקס בוחרב,
 רחאל םימחולל הגיסנ םוקמכ ןכוהש רקנוב ןיעכ הז היה
 .רקנובה ותואל ואב ןמלופ .דוחו ןמרקוצ קחצי םג .הלועפה
 .םינומירה תא קורזל הפיאו דציכ תונורחא תוארוה ונתינ
 לכב םתוא ורזפו םיזורכה םע תורוחבה ואצי תונושארה
 ,עבש העש ינפל ךרעב םהירחא ואצי םירוחבה .ריעה יקלח
 לע ופנוה םיינלופ םילגד .הלועפל םפא תעשפ העבקנש
 .הנלשיבורטסו הבוטסומ ,הקסבוקרק תובוחרב םירשגה
 ,"הירנאגיצ" .דפקה יתב תשלש ופקתוה עבש העשב קוידב

 ."הקנאיפוקאז״ו "הדנלפסא"

 "הירנאגיצ״ב תושקנתהה

 וגרהנ הב ,"הירנאגיצ״ב .דתיה רתויב הלודגה החלצהה
 ־גאגיצ״ב םיפיקתמה ןיב .ועצפנ םהמ הברהו םינמרג העבש
 ¬שה "הדנלפסא" לע הפקתהב .רביל הדוהי טלבתה היר
 ריכה אלו השרומ היה םחנמ .ץיבולעארזיאו םחנמ ופתת

 .הכאלמה תא ונממ לוזגל ןתי אלש ןעט ךא ,ריעה תא
 הלע המ עודי אל םלוא ,חורבל חילצה ץיבולעארזיא

 .השרומ םחנמ לש ולרוגב
 הארנכ הגצהה יכ ,העצוב אל "הלקס" עונלוקב הלועפה
 םיטסירלטיההו ,םימחולה ובשח רשאמ בר רתוי ןמז הכרא
 וניסאקהמ הגוסנש הצובקה .עבשב עונלוקהמ ואצי אל

 אקארק וסיג ידרומ :

 החקלו ופאטסג שיא ךרדב הגרה ,ינולבב םיניצקה לש
 ,ויללח תוברהלו בייואב עוגפל — הרטמה .וחודקא תא
 בוחרב םישידאה םיטנמלאה תא עזעזל תאז םע דחיו

 .האולמב הגשוה — דחי םג וטיגבו ינלופה
 ולחתה הלק העש רובעכ .המהדתב וכוה םינמרגה
 ־ירזמ .ם.0 ישנא םע תוינוכמ ריעה תובוחרב ץצורתהל
 ,םינלפה רקיעב ,ריעה יבשות ואר םעפה לבא ,םינ
 ,טכאמרווה יניצקמ תורשע ולבוהש תוינמרג תוינוכמ םג

 .םיעוצפו םיגורה

 24 הקסניבאקס בוחרב רקנובה

 םבושל חור רצוקב וכח 24 הקסניבאקס בוחרב רקנובבו
 קישעה ישנא ."רורד״מו "אביקע״מ רקיעב ,םימחולה לש
 "םודאה קינדנורפה" ילעופה עבורב הסחמ ואצמ רגנימואב
 אלש טעמכ קישעה לש ותדיחי ןכל ,יראה קלחבש

 .םוי ותואב העגפנ
 לדג דחא זוכיר םוקמ ןיכהל הגשימ הארנכ הז ,דיה
 ריעה יקלחב םרזפל םוקמב ,הלועפה יעצבמ בור ליבשב
 ,םינפ לב לע .תורחא תויורשפא ויה אלו ןכתיי .םיגושה
 ףקוה ,24 הקסניבאקסל רוזחל םלוכ וקיפסה םרטב דוע
 קחצי .ועתפוה םימחולה .ופאטסג יסגלק ידי לע רקנובה
 ןמזב ולגרב הרוגש יפ לע ףא ,חורבל חילצה ןמרקוצ
 רוזחל אוהש ךיא ול הרזע "תירא״ה ותעפוה .ותחירב
 ןאבאלו ןמלופ הוח םג םהיניבו ,וספתנ רתיה .השרול

 .ינמרג ןיצק ידמב ספתנ רשא ,ץיבובייל
 יקסבשרו היספ .הדיגב ןאכ התיה םינותנה לב יפל
 תרסומ ,רגנימואב קישעה תצובק לש תרתחמה יליעפמ
 ןויכרא) ןאמסייו ןתנו לפא קלוי :םידגובה תומש תא

 .(היבחרמ — ״ריעצה רמושה״
 קישעצ םחולה 24 הקסניבאקס בוחרל אב םויה תרחמל
 הלילב םש שחרתה המ עדי אל הארנכ רשא ,םיובננט
 גרהו שאב הנע ,ינמרג בראמ לע הלע קישעצ .םדוקה

 .הז ברקב לפנ אוה םג םלוא ,דחא .ד .ם שיא

 דניקסביל קלוד לש ותומ

 קלוד לש תיראה ותבותכ תא ואצמ וידגבב יכ רסמנ
 חדקא איצוה ,קלוד תא רוסאל ואב רשאכ .דניקסביל
 םרטב עוצפל םירחא םינשו םינמרג ינש גורהל קיפסהו
 יגיהנממ תפומ תומד 24.12.42 םויב הלפנ ךכ .לפנ
 ינלופה רעושה לפנ ותא דחי ."םחולה ץולחה״ו "אביקע"
 .םחולה ןוגראה ירבח לש בדוס־שיא ׳דניקסביל לש ותיבמ
 ¬רמה וירבח ינש תא םחולה ןוגראה דביא תחא־תבב
 םסרופמה אלכב אלכנ ץיבובייל ןאבאלו גרדנ קלוד : םייזכ

 .ךיפולטנומב
 ¬בו ופקיהב אישה עצבימ היה רבמצדב 22־ה עצבימ
 ןוגראהו ("הבודול הידרבג") .ל .ג ןיב תמחולה תופתוש
 -תריש תאז םע דחי םלוא ,וינווג לכ לע םחולה ידוהיה
 ,אלכנ ןוגראה לש לודג קלח .תאזה תופתושה לש רוברבה



 אקארק וטיג ידרומ : רגנימואב הירא ר״ד 424

 ירבחש ירחא ,קותיש לש בצמב ואצמנ "אביקע״ו "רורד"
 .ךיפולסנומב ואלכנ וא ופסנ הגהנהה

 םינמרגה תבוגת

 לע קתש קנארפ רוטנרבוגלרנג לש ימשרה ןותעה
 רסמ (!) 1943 יאמב 20־ב קרו ,רבמצדב 22 תלועפ
 תרתוכה תחת האבה העידיה תא "גנוטייצ רעואקארק"
 ־לוב־ידוהיה עשפה — ואצמנ תושקנתהה יעצבמ״
 ,ימשר ןפואב רסמנ ,יאמב 20 ,אקארק .״ררבוה יטסיבש
 ןיבל 18.30 ןיב העשב• ,הפלחש הנשב רבמצדב 22־ב יכ
 םיינמרגה םינודעומב תוצצפ תושקנתה העצוב 19.00
 .וניסאקבז "הירנאגיצ" ינורטאיתה הפקה תיבב :אקארקב
 ושמתשהש ץוציפה־ירמח ואיבה אל םירקמה ינשבש ןויכמ
 תא גישהל םישקנתמה וסינ ,תווקמה תואצותה תא םהב

 ."ףסונ קשנ תלעפה ידי לע םתרטמ
 יפל ךרעהל הדמעש השיגפה לע בתוכ ןייש המלש
 תולועפ רחאל םימי השלש ,דרמה יגיהנמ ןיב תינכתה
 ונאובחממ םימי 3 רובעכ ונאצישכ״ :רבמצדב 22־ה

 ,ערפמל ךורעה שגפמל יתאבו ("קינדנורפ ינובר׳צ")
 ישנאמ דחא ףא .(ךיירבלאה) קינעבו קישעה תא יתשגפ
 וניא והשמש ונעדי דימ .םכסומב עיגה אל "אביקע"
 ןועמש לש ותשא העיגה העש יצח רובעכ ןכאו ,הרושכ
 םגש ררבתה .בויאה תרושב םע (ןוזדיוד הטסוג) רגנרד
 ,ונימצע תא וגילשה• אל .םירוחב המכ םירסח ונישנאמ

 ."ונל וחיני אלש ונעדי
 "רורד״ו "אביקע" ישנא לש רסאמה דבלמ םנמאו
 םימחולל הרזע תשגהב םידושחה םינלופ הברה םג ורסאנ

 .םיידוהיה

 קבאמה ןמ תהפרהל אל ,ךישמהל

 רגנימואב קישעה וכישמה הלאה תונולשכה ףא לע
 1943 ראוניב 1־ב .תיתרתחמה םתוליעפב ךיירבלאה קינעבו
 ־לאהו רגנימואב םע .ל .ג ישנא לש תוצעיתה המייקתה

 ־לט לודחל אלו קבאמה ןמ תופרהל אל טלחוה .ךיירב
 תוצעיתה רחאל דימ .הריבה ריעב םינמרגה תא דירטה

 הדובעה תכשל") "טמאסטייברא״ה לע תולפנתה העצוב וז
 ליבשב .ודמשוה תוישיא תודועתו תודינ הברה .("תינמרגה
 םירקמב הזה עצבמה היה ,יראה דצב םירתתסמה םידוהיה

 .שממ הלצה תניחבב םימייוסמ

 יאגיב הנינאי

 םהירבחו ךיירבלאה ,רגנימיואב ועציב ומצע שדח ותואב
 הינלופ — יאגיב הנינאי .לזרבה תליסמב הלבח־תלועפ
 האיבה — םחולה ידוהיה ןוגראה םע הלועפ הפתישש
 ־תליסמ קוריפל תוחתפמ ׳בושייבאזב תבכר לעופ ,היבאמ
 (ם. 21!£) םינמרגל קר תרתומה ,הריהמ תבכר .לזרבה
 םיבר םינמרג .אקארק — ץיבוטאק וקב םיספהמ הדרי
 ,ןבומכ .םלש םויל שומיש ללכמ האצי הליסמהו וגרהנ

 ורונ .אובל ורחיא אל םיצאנה דצמ לומגת תולועפש
 םירטושו טארנדויה ירבח ,"ןאבטסוא״ב ודבעש םידוהי 22
 ףותישב לועפל הכישמה יאגיב הנינאי .וטיגהמ םידוהי
 תלהנמכ הדובע הלבק איה .םידוהיה םימחולה םע הלועפ
 רגש ,רפק ןמטפואה הפועתה־הדש דקפמ לצא תיב קשמ

 .14 הקסבשרו בוחרב

 רפק ןמטפואה לש ותיב לע הפקתהה!

 ירצונה גחה לילב ותיבב הגיגח ךרע רפק ןמטפואה
 העיגה יאגיב הנינאי .1943 ראוניב 6־ב ״םיכלמה תשלש״
 תא תוקנל ידכ ,ןיצקה לש ותיבל רקובב םדקומ ,תרחמל
 לא ןולחה ךרד הקתפ הקרז איה .התשמה ידירשמ תיבה

 יתלב ןפואב יכ ,העידוה איה הב ׳הטמל וכיחש םימחולה
 ןיבמ םהמ דחאש ,םינמרג ינש דוע תיבב האצמ יופצ
 ךיירבלאה קינעב סנכנ רקבב 9.30־ב .רהזהל שי .תינלופ
 תרידל רבח דוע םע — ילמשח תרבח דבוע רותב —
 ליבוה ינמרגה .הנומה תא קודבל ידכ ,דפק ינמרגה
 עגרב .ןיצקה תא וירבחו קינעב ותפכ םשו היטבמאל םתוא
 ¬רגה ינש רתי תא ותפכו םימחול העברא דוע וסנכנ הז
 תמלשהל .םהיפ תא ומתסו ,םהיתוטימב ןיידע ונשיש םינמ
 ."הינמרג הנוז" התונכב ,הנינאי תא םג ותפכ הנומתה
 ־תתו םיחדקא העברא הרידב ואצמ רצק שופיח רחאל
 ושרד םימחולה .םיינמרג םידמו ןוזמ ,ףסכ ,דחא עלקמ
 ,הנינאי לע עיבצה רפק .ןסחמה לש תוחתפמה תא רפקמ
 ,ןסחמה תא וחתפ םירוחבה .הסיכב ויה תוחתפמה םנמאו
 .(ינמרג הקשמ) "רסאווטלא" זגראו רכוס םשמ ואיצוה
 .םינשיה םהידגב תא וריאשהו םיינמרג םידמ רהמ ושבל
 .ועסנו וטוא לע ללשה לכ תא וסימעהו הטמל ודרי
 ¬יבה .םדובכל ועידצה בוחרב ובבוסש םינמרגה תורמשמ

 .תינכתה יפל חילצה העש עבר לכה ךס ךראש רוק

 םידגובה תכמ

 — םידגוב ואצמנ אקארקב םג ןכ ,םוקמ לכב ומכ
 רובשל ידכ ,תוללכושמ תוטיש וחתיפ םינמרגה .יפוא ישלח
 ורשפאיש תוילשאו תוחטבה ידי לע רקיעב ,םישנאה תא

 ־רקה תא ולצינש רחאל םלוא .םהיתוחפשמלו םהל תויחל
 םירוציכ ,םתוא םג םיקלסמ ןבומכ ויה ,םינכסמה תונב

 .תלעות ירסח
 ולביק םינמרגהש רחאל בצמה תא ראתמ ןייש המלש
 המ לכ האלהו זאמ" :םידגובו םינישלמ המכמ תועידי
 ידיל ולפנ ונירוחב .םייקתהלו תוסנל היה ונישעש
 .תונערופה האבי ןיאמ עדנש ילבמ ,דחא ׳דחא ,ופאטסגה
 םירטושה ...ריעב ונירוגמ תומוקמ תא ונפלחה ונלוכ
 םתוא ומישאי אלש דחפ ךותמ ונירחא וחרחר םידוהיה
 הכרא םמצעל תונקל ידכב ...םגו םימחולל עויסב
 דחא ספתנ ,ךכ רחא םייעובש .םה םתדמשהל יהשלכ
 ־בהבו םימויאבו ׳ויבא תא הרסא ופאטסיגה .םירוחבה
 המכ .ותלועפ ףותיש תא הגישה ,ויבא רורחישל תוחט
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 העשב דחא ברע .םהיניב ינאו ,וייוליג יפל ורסאנ םירבח
 י״ע יתררועתה ,1943 ראורבפ עצמאב ,ךרעב הלילב 12
 ־טנומל יתלבוה .ץקה והזש יתעדיו םיינשב הרידא הכמ
 ויה םייוניע תועובש השש .םסרופמה רהוסה־תיב ,ךיפול
 ,ודיעי ,אתל ירבח תופוגו יפוג לע תוקלצ .יקלח תנמ
 ינוחלשש דע דמעמ יתקזחהש איה םיהלא עבצא קרש
 ."תומל — יבלב התיה הדיחיו תחא הליפת .ץיבשואל
 בוש השענ ,"הירנאגיצ״ה לע תולפנתהה רחאל דימ
 ,תבכרומ .דתיה םעפה הישימחה .הרעיה תאצל ןויסנ
 םידוהיה וירבח ינש ,ןוגראה רבח ,רעגריב קעטייממ
 רעגריב קעטיימ דבלמ ךרדב ולפנ םלוכ .םינלופ ינש דועו
 הנוע רהוסה תיבב .ופאטסגה ידי לע יח ספתנ רשא
 תא הליג ,םייוניעב דומעל לוכי היה אל רשאבו ,תושק
 .רגנימואב קישעה לש ואובחמ םוקמו ןוגראה תודוס

 םחולה ןוגראה תונולשכ

 ןוגראה תא ףדר ,הלאה םייוליגה תובקעב ,םינפ לס לע
 לש קשנה ינסחמ. וספתנו ולגתנ .ןולשכ ירחא ןולשכ
 תיב םג .יקצבולס תורדשבו הלשיבדופ ,הקרנובב ןוגראה
 ףילחהל ץלאנ רגנימואב קישעה .ספתנ יתרתחמה םופדה
 חילצה ףוסבלש דע ,םימי המכ לכ ואובחמ םוקמ תא
 הלומעת־תלועפ בוש חתיפ םש .ילאיב־קינדנורפב רתתסהל
 תוירשק יתשו הביתכ־תנוכמ שסר ,וידר עמש .הפנע
 רוגס םייתניב וטיגה .תרתחמה תושדח ץיפהל וכישמה
 םירתתסמה ,תידוהיה תרתחמה יליעפ ןיב רשקה תאו
 ,תידוהיה הרטשמה שיא םייקמ ׳וטיגה ןיבו יראה דצב
 ,ןידה םוי ברקתמש םישיגרמ םלוכ ךא .ןמרביל הבוק
 םוקמב ןה ,םידוהיה לכ תא לסחל םיננוכתמ םינמרגהש
 תונבל םיליחתמ .תוומה תונחמל םחוליש ידי לע ןהו
 עצמאב םלוא ,תוננוגתהל םיננוכתמ ,וטיגב םירקנוב
 ירבח ןיב םישדה םירסאמ םינמרגה ועציב ,1943 ראורבפ

 .הדונו רסאנ רברפש .ריעב םידוהיה .ר .פ .פ

 ויירבלאה קינעי לש ותומ

 ¬פל ("בוקעי") ךיירבלאה קינעב ךלה ראורבפב 19־ב
 ובקע רשא ופאטסג ינכוס .יקדוגע׳זגל תיתרתחמ השיג
 ¬תה ומצעבו ןומיר ךילשה קינעב .בראמ ול ומש ,וירחא
 ינלופה אבצב טנ׳זראס היה ךיירבלאה קינעב .םוקמב קסר
 תא .םחולה ןוגראה לש םיעצבמ ןיצק השעמל שמישו
 ףוסבו םופדה תיבב התדובע תעשב וספת ררימ הלוג

 •ךיפולטנומ אלכל הכלשוה 1943 םראמ

 רגנימואב קישעה לש ותומ

 קינדנורפב ספתנ סראמ תישארב וא ראורבפ ףוסב
 תא לביק ,ורסאל ואבשכ .רגנימואב קישעה םג ילאיב
 .תעדל ומצע דביא ןורחא רודכב .תויריב ופאטסיגה ינפ
 תרסומ (721 ׳מע "ריעצה רמושה דפס״) יקסבשרו היספ
 ¬סהש הרידל ורדח רשאכ" .ותומ לע םינוש תצק םיטרפ

 תא עצפ ןורחאה ורודכבו תוירי רטמב חתפ ,הב רתת
 הליג אל ךא ׳ויניילת ידי לע תומ דע הגוע אוה :ומצע
 תחא .דתיה יקסבשרו היספש תויה ."וירבח תומש תא
 .הנוכנה איה הלש הסריגהש ינבשוח ,קישעהל םיבורקהמ
 ינאש יפכ קישעה ׳םוכיסלו" :ילא בתוכ ץיש המלש
 ,וצרימו וחוכ לכ .הלמה ןבומ אולמב גיהנמ היה ,ויתרכה
 .בייואהמ םקנ תחקל — דיחיו דחא ןינעל רסמ ותושי לכ
 הכ ןכלו ,ויניעב בושח היה אל ישיאו יטרפ רבד םוש
 .רתיהש בשוח ינניא ,ותחפשמו וירוה לע עדוי יננה טעמ
 יהי .ןוגראה ןינעל רוסמ ולוכ לכ .הרענ וליפא ול

 ."ךורב ורכז

 רגנרד ןועמש לש ורסאמ

 וריגסהש הרבס שי .רגנרד ןועמש רסאנ 1943 ראוניב
 ־ורפסקא") "סקא" ולצא עציב ןועמש רשא ,דימא ידוהי
 םידוהימ "ןוגרא םמ" וחקל קשנ םויאב — ״היצאיפ
 טייק תומוקמב רגנרד ןועמש רג ורסאמ ינפל .(םירישע
 בוקאמ ,ץי׳צבוד ,הקבאר ,ץינשיווב .אקארק י״ע םינוש
 תא ךרעו ינכטה דרשמה תא להינ אוה .ץינעלשימו
 .דטסוג ןיבו ןועמש ןיב היה םכסומ ."םחולה תלחה"
 רוסמי ,ספתיי םהמ דחאו הדקמב יכ ,ותשא ,רגנרד־ןוזדיוד
 הבציתה ,ןועמש רסאנ רשאכ .ופאטסגל ומצע תא ינשה
 הטסוג האצמנ המ ןמז .המצע תא התהיזו ופאטסגב הטסוג
 .הוניע םש ,ךיפולטנומ לומש םישנה אלכב ,דיחי אתב
 האצמ םש ,15 ׳םמ אתל הטסוג הרבעוה ,םייוניעה אתמ
 "ריעצה רמושח״מ ,"אביקע״מ — ןוגראל היתורבח רבכ
 22־ב הלודגה הלועפה ןמזב וספתנ ןבור .ר .פ .פמו

 .1942 רבמצדב
 ,הינכובב ןוגראה לש רקנוב ספתנ 1943 סראמב 13־ב
 אלכב 15 אתבש הרבחל ופרטצה ,״תוירא״ ,ןוגראה תורבחו

 .בולצלה בוחרב םישנה

 תוירשקה

 תירשקה .םחולה ידוהיה ןוגראה לש תוירשק ויה ןבור
 םינפ תעבה תלעב ,הפי ,הריעצ הרוחב בורל .דתיה
 הביבסל תכייחמ ךא ׳הניש תרסחו הפייע בורל ,תוירא
 ,העיסנה ןורקב הבידא תויהל תבייח ,דתיה איה .תיראה
 ברוצו האוג הבלבשכ ,םישנא םע שגפימ םוקמ לכב ,וטואב
 ,ורסאנ ,וספתנש ,רבח וא םיחא ,אמא ,אבא ןדבא לע באכה
 ןטק חדקא ליכמ בורל היה הקנרא .ושרוג וא ולסוח
 ¬יסנב התיה דימת .הפי הפוטע לער־תלולגו םיגוש תוריגו
 ,קשנ החירבמ איהשכ ,ריעל ריעמ ,וטיגל וטיגמ תוע
 ,"הקפטס" ןבומכ המשו ,תיתרתחמ תונותעו םיפייוזמ תוריג

 .".דגלוא וא "הקנאמ"

 בולצלה בוחרב 15 ׳םמ את

 תא קרפל תירשקה הלכי ךיפולטנומב רהוסה תיבב
 ןתוכייתשהב ודוה תוירשקה לכ •תורצה היפתכמ סמועה
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 דימעהל ךרוצ רבכ ןיא 15 ׳םמ אתב .םחולה ידוהיה ןוגראל
 רחאל — ישפנ טקשב תוכחמו תוישפוח ןה וישכע .םינפ

 .חוטב תוומל — תוקרפתהה
 הקנד ,בונראטמ םזלאב הקנאה :ובשי 15 ׳סמ אתב
 ־אטמ קוטשניב הקניב ׳יקסבשרו היספ ,השרומ רטסיימלצ
 הניגר ,יקציבאזאמ־בושאמוטמ סקופ הקשוט ,בונר

 הנילאה ,קראטש הקשוט ,רמייהקוטש הזיג ׳ןייטשדייאפ
 השוטסא ,(רגנרד ןועמש לש ותוחא) רגנרד הישצ ,קניבור
 1943 םראמ■ ףוסב .קויאמש הלס ,דנרב הקנימ ,ץיבולאבימ
 איה .הצוצרו הרובש ,ררימ הלוג 15 ׳סמ אתל העיגה
 ,לפא ףתרמב םימי רשע־העברא ךשמב ןכל םדוק הקזחוה
 השאר תורעש .המ ןמזל האמתסנ םג םשו ,הוניע םש
 ¬ופ םישנ םג ובשי אתב .וצצור הידי תועבצאו ושלתנ
 הז הרקמב םלוא ,תוינאציו תוילילפ תועשופ ןהמ ,תוינל
 .תוידוהיה תומחולה לש רזומה םהייח־חרוא םע ומילשה
 האב .דתיה תרהוסהו תלדה תצרפנ .דתיה םעפ ידמ!

 .תוריסא לש תומש תמישר הידיבשכ ,ופאטסג שיא תיוולב
 ^110 £1ג1מ0*1£11 תב110€11ווב61ן :ת רהו סה דמ את םא ,היהו
 םיליבומש תוריסאה ועדי ,(םיטוטרמסה לכ תא תחקל)
 תוריסאה ועדי ,תומשה תא ארקת קר םאו ,ץיבשואל
 לע .רחא םוקמב וא בושאלפב .דיריב תוומל םיאיצומש
 הנמוי״מ רקיעב םיטרסה ונל םיעודי 15 ׳םמ אתב םייחה
 ,םייחב וראשנש תוריסאה יתש לש ןתודעמו "הניטסוי לש
 ריעצה רמושה לש ןויכראב) אפאל הזלאו יקסבשרו היספ

 .(היבחרמב
 ,תוומל תונודינה לש שפנה תולעתה לש הפוקת וז .דתיה
 ורסוה — רסאמה ינפל ןהיניב ויהש תופקשה ילדבה לכ ןכלו

 .תרתחמל תורבחה תא ודחיא תמתול הרזעו הווחא .הדיצה

 ןוזדיוז הטסוגו ררימ הלוג

 ¬ורה תועורה רמול רשפא םאו תוגיהנמה ויה םייתש
 .רגנרד .דטסוגו ררימ הלוג ,תוומל תונודינה■ לש תוינח
 — וטיגב תקונית רבכ הדביאש — ,הלוגב ואר תונבה
 ,דתיה איה .חרזמב הלודגה תיצאנ־יטנאה תיזחה תגיצנ תא
 היתורבח ינפב לוקב םתוא תארוק ףאו םיריש תבתוכ

 .אתל
 עדא״ו "המדקה םוקמב" ,"םדב הפוריא" םיעודי הירישמ
 "דניק ןיימ ןופ גיו םייב" שידייב ריש הבתכ ןכ ."םירוט
 וריש תוריסאה לע בבחתה דחוימב .("ידלי שרע די לע")
 םע" גיטריבג יכדרמ אקארקמ ידוהיה ררושמה לש
 אתב .תינלופל ותוא המגרית רגנרד הטסוגש ,"טנערב
 ןמוי" ,םסרופמה הנמוי תא רגנרד ,דטסוג הבתכ 15 ׳םמ

 ."הניטסוי

 "הניטסוי■ ןמוי"

 .ןוגריאה תורבח ,תוריסאה לש ןפותישב בתכנ ןמויה
 רינה תא .תוריסאה■ ןיב קלוחש טלאוט רינ לע בתכנ אוה
 הטסוג ידי לע ובתכנ תונורכזה .רקי שוכר לעכ ורמש

 — הפי די־בתכ תולעב — תורבחה ידי לע וקתעוהו
 םע ןורחאה ברקה תא דבאל אלו" ידכ 1 םיקתעה המכב

 ¬ותה תא תוריסאה ונימטה ,ןמויב הניטסוי ירבדכ "בייואה
 וזכורש םיידוהי הכאלמ ילעב .אלכה אתב בותכה רמ
 םיקתפ םיריבעמ ויה ,םיאנוכמו םירגסמכ אלכה ותואב

 ־טנומ םירבגה לש אלכה לא בולצלה בוחרב■ תומחולהמ
 לש דיה־בתכב ולפיט ךיפולטנומב םימחולה .לוממ ךיפול
 ,דתיה הטסוג .םיאבה תורודל ותוא ודיקפה ףאו הטסוג
 תורבחה ויה םויב .הנמוי תא תבתוכו■ םוקל המיכשמ
 תופיקמ ויה תורבחה רתיש העשב ׳הירבד תא תוקיתעמ
 תועטהל ידכ ,רישב ןלוק תונתונו ביבסמ תובתוכה תא
 רפסמב קתעומהו ןקותמה חסונה תא .ץוחב םירהוסה תא
 לש שקה יופיצ ירוחאמ■ תומחולה תוריתסמ ויה ,םיקתעה
 הנמוי" בתכנ ךכ .שומישב אלש רונת תבוראבו ,תלדה

 ."הניטסוי לש
 .תורבח םירשע אתהמ ואיצוה 1943 סראמב 19 םויב
 ורש תונבה ״...ןטטומאלק הללא״ הרמא אל תרהוסה
 .דטסוג התסיגל הקעז ,16־ה תב■ רגנרד הישצו "הנקזחת"

 ."הכבא אל ,ידחפת לא" :הראשנש
 :תומחול שמח ןהיניב ,תוידוהי םישנ םישלש וראשנ אתב
 אל .רצלמ הינג ,םלוי הקשוו ,ררימ הלוג ,רגנרד הטסוג

 .תישימחה לש המש תא אדוול יתלוכי
 יתלב ןוויכב טרופסנרטל ודעונ ןה סראמל 29 םויב
 הטסוג תבתוכ ,תוומל תונודינה לש הריואה לע .עודי
 אתב תעמוש יתייה יצהו שדח ךשמב" :"הגיטסוי ןמוי״ב

 בבותסהש רהוסה תיב רמושל הנווכה) םידבכה וימעפ דה
 ,ונלש אתה ינפל רצענ היה םימעפ .םיינווגדחה ,(רצחב
 טיב,־א ימצע ליגרהל ידכ ,ןולחה גרוסל תשגינ יתייה ינאי■

 .והבור־הנק לש רוחשה עולה ךותל רשיה דחפו דער ילב
 ,הדרח ילב ולבקל ידמל !ךתארקל תוומה דעצי ונממ
 םלה בלהו !ןורחאה עגרב ביזכא אלו ,ןתי ימ !דובכב■
 אלש דבלבו .הגאד אלמתנו ,הז רוהרה תובקעב הקזחב

 ."ביזכא

 1943 סראמל 29־ב תוריסאה לש החירבה

 ¬ונותשע תא תונבה ודביא אל ,וז הריואבו בצמב םג
 וננכית החירבה ןויער תא .החירב לע ומלח וליפאו ןהית
 .ררימ הלוגו רגנרד הטסוג תטלחומ תוידוסב ונגריאו
 ,אלכהמ ןתוא ואיצוי ,סראמב 29 םויב רשאכש ,םכסוה
 ,הדמשהל ,בושאלפל ןעיסהלו תוינוכמה לע ןסימעהל ידכ
 וגרהייש שארמ ועדי ןה .החירב לש זעונ ןויסנ השעיי
 אלש ׳רפוסי ריעה תוצוחב םלוא ,םינמרגה םיחצורה י״ע
 יולגב דודמל וזיעה תוידוהי םישנש ,חבטל ןאצכ וכלה
 תא וריבעה חספה גח ינפל .ופאטסג יסגלקב ןתומ ינפל
 םשו ,ןינבה ףתרמב דחא אתל תוידוהיה םישנה םישלש
 תא תומחולה ורש ,תוומל ןתאצוה ינפל ,ןורחאה הלילב

 ."הווקתה"
 ליחתמו תרתוסה םע .ם .ם שיא סנכנ ׳רקובב רחמל
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 אקארקב םחולה יצולחה רעוגה ןוגריא לש ןועובש ,"םחולה ץולחה"



 אקארק וטיג !ידרומ : רגנימואב הירא ר״ד 428

 תולבומ תוריסאה .רינ ןוילג ךותמ תוריסאה תומשב אורקל
 ףרטצמ רצחב .רצחל ,הלעמל תוגרדמה ךרד ףתרמהמ
 ,שיבכב רבב תואצמנ תוריסאהשב .ינש .ם .ס ליח הרובחל

 ןתינ ,הרצ הטמיס די לע ךיפולטנומ רהוסה תיב לומ;
 ןונכיתה יפל .חורבל תוליחתמ תוריסאה לכו תואה םואתפ
 ,םימהדנה .ם .סה ישנא .םינוש םינוויכב תומחולה תוחרוב

 .תוחרובה ירחא ףודרלו םינוויכה לכב תוריל םיליחתמ

 ותמ ןה .בוחרב׳ ולפנו ורונ ררימ הלוגו םלוי הקשוו
 תא וליפשה אל ,ןתוא ובחס אל .ןנוצרכ םירוביג תומ
 .רגנרד הטסוג ןהיניב ,טלמהל וחילצה םישונ עברא .ןדובכ

 ¬חמה ןותעב האבה העידיה המסרפתה םימי המכ רובעכ

 הרבעהה תעב •,1943 לירפאב 29 םויב :תינלופה תרת
 ודרמתה ׳הגירהה םוקמל בולצלה םישנל אלכה תיבמ
 .טלמחל וחילצה ןהמ רשעמ הלעמל .וחרבו תוריסאה

 ורונ ןהמ םיתש .ירזכא ןפואב וגרהנ — וספתנש הלא
 ־אק״ה הטישה יפל ,ריקה לא ןהינפשכ תורוחסה תנחתב
 רוביצה ברקב תופתתשה ישגר קינחהל ידכ ."תיניט
 ¬והי ויה תודרומה יכ ,תועומש םינמרגה םיציפמ ,ינלופה

 ."תויד

 יקסבלמידאוו ללה

 םע השגפנ םשו ,הינכובל העיגה הלגרב העוצפ הטסוג
 רחאש ,יקסבלסידאוו ללה ,ןוגראה לש םידקפמה ןורחא
 שאר התע השעמל היה ׳הדקפמה ישנא לש םרסאמו םתומ
 ינוטגא םש לע ינלופ רטוש ידמב ךלהתה אוה .תרתחמה
 ¬נובה תא ןגריא ,םירתונה וירבח םע דחי .יקסבוקיבדול

 ,םימחולה ידירשב תוריסמב לפיט ,ץינשיו תורעיב םירק

 העוצפה הטסוג תא איבה ללה .םהיתודועתלו םנוזמל גאד
 .הינכובב םירקנובה דחאל

 תומחולה דרמ לע רבד תעדל ילבמ — םוי ותואב
 םידוהיה םימחולה ךיפולטגוממ ולבוה — אקארק תוצוחב
 תעמשו ןמרקוצ השמ ולפנתה תינוכמב ועסוהשכ .םודרגל
 םלוא ,וקשנ םע וחרבו וילע ורבגתה ,רמשמה לעי רגנרד

 .בושאלפב הידיב תמוהו ספתנ ןמרקוצ ,דשמ

 לכ תישאר ול אצמ ,חורבל חילצהש ,רגנרד ןועמש
 םינלופ תרזעב .בושאלפ דיל תובצחמה תחאב טלקמ
 םע שגפנ םש .הינכובל רגנרד ןועמש עיגה .ר .פ .םמ
 הבשי הב רקנובל ותוא ליבוה רשא ,יקסבלסידאוו ללה
 החירבהו םירסאמ ינש רחאל ,ןועמש .העוצפה הטסוג
 ליעפמ אוה .הלועפל דימ םתרנ ,ךיפולטנוממ תיטמארדה
 ןועמש .קשנ גישמו תודינ רדסמ ,"ינכטה דרשמ״ה תא

 .הביתכ תנוכמ םשמ איבהו השרול עסנ

 "םחולהו ץולחה" לש ותעפוה שודיח

 ¬וה תא שדיחש "םחולה ץולחה"•, תא ךורעל רזח אוה

 ץולחה״ב םינלופהו םידוהיה תא ארק רגנרד ןועמש .ותעפ
 ¬צהל ,עובשב ׳ו םוי לכב בוש עיפוהל ליחתהש ׳"םחולה

 וזיעי לב ,םינלופב הרתיהו םינזיטראפה תורושל ףרט

 תא ותרשי לב ,םירתתסמ םידוהי וריגסי לב ,ידוהיב עוגנל
 ןועמש ןגרא "םחולה ץולחה" תכירע םע דחי .בייואה
 .םירקנובב ורתתסהש םידוהיה ברקמ תויברק תוישימח

 ידיל ידוהי דליי רסמש ינלופ תשנעהל תולועפה תחאב
 רכיאה• .יקסבאלסידאו ללה לש וחודקא לקלקתה ,ופאטסגה
 .לזרב טומב ללה לש ושאר תא ץחמו תונמדזהה תא לצינ

 תמ םש ,רקנובל וירבח ידי לע לילה ררגנ השק עוצפ
 .ויעצפמ

 ינימ לכב שמתשהל ןוגראה ץלאנ םישנאב רוסחמ ללגב
 ¬שע וחלש םימחולה .בייואב לבחלו עוגפל ידכ תולובחת

 וסרהנ תאז הלובחתל תודוהו ,ראודב ץוציפ־תוליבה תור
 תודחוימ תוארוה איצוה בייואה .תבכר ינסחמו ראוד־יגסחמ
 קלדנה רמוח םע תוליבח יגפמ םריהזהב ,ראוד ידיקפל

 .תולקב

 ¬סה ,םידוהי" :בותכ 1.10.43 םוימ ״םחולה ץולחה״ב

 אלל הרטשמל םכתא וליבויש ונתת לא ,תורעיב ורתת
 ועידוה הרקמ לכ לע .תיאדכ איה תודגנתה לכ .תודגנתה
 רעונה לש ידוהיה ןוגראה לש רתויכ בורקה לורטאפל
 לש ןורחאה ןויליגה היה 1.10.43 םוימ ןוילגה .״יצולחה

 .השרו

 רגתד ןו עמשו הפס וג! לש םפ וס

 ,אקארקל הטסוגו ןועמש ועסנ 1943 רבוטקוא ףוסב

 םהימעפ ומש ןכלו םדוקה םמוקמל רוזחל ולכי אל םלוא
 לש ותיבל רגנרד ןועמש םנכנ 8.11.43 םויב .הק׳ציליוול
 ירגנוה חרזא רותב הק׳ציליווב רגש ,ץ״כ םולש יכדרמ
 םנכנ ,ןועמש ירחא דימ .הירגנוהל םידוהי תחרבהב קסעו
 הסינ ןועמש .לוממ רגש ימוקמה היטשמה דקפמ תיבל
 תודינ ואצמ וידגבב וכרעש שופיחב .ספתנ םלוא ,חורבל
 לכ תא חקל ,הנועו הכוה רשא ןועמש .חדקאו םיירא
 רסמ הייפכ לכ ילב .ומצע לע ןוגראה תולועפל תוירחאה
 םאש ,םהיניב םכסוהש יפכ — הטסוג לש התבותכ תא
 וטילחה םה .ינשה תא םג רוסמי — ספתיי םהמ דחא
 לע הנומימה •רנראק .םירוביגה ינש ותמ דחיו ,דחי תומל
 ןפואב רוקחל ידכ ,הק׳ציליוול אב אקארק רוזאב ופאטסגה
 םדוקה ורסאממ ןועמש תא רכז רנראק .ןועמש תא ישיא
 ,םיריסאה אתל זא ותוא ךילשה רשאכו ,ךיפולטגומב

 אוה יכ ,רגראק חיטבה םעפה ."םכדקפמ הז ,ומוק" :חרצ
 ־סגמ םינכוס .םייקו חיטבה ,הנורחאה םעפב ותוא רסוא
 הטסוגו ,ןועמש לש ובתכמ םע הטסוג לא ואב ופאט

 .טקשב םהירחא הכלה

 ¬פה השעמל ומת הלאה םידמגה גוז לש םתומ םע

 .םחולה ידוהיה ןוגראה לש תולוע

 תונב ןוחצני תוארל וכז וירבח ןיבמ םיטעמ קר
 אקאריקב םידוהיה םימחולה םלוא .תיצאנה היחה לע תירבה
 תיניצר הכאלמ ושעו ,םידוהיה דובכ תא וליצהש קר אל
 םעפ יאש רתויב םויאה׳ בידאה דגנ קבאמב םהלש עטקב
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 וחילצה אלא ,טרפב ידוהיה םעהו ללכב תושונאה דגנ םק
 ."הירוטסיהב תורוש שלש" םושרל ןכ םג

 ¬צהה תוא תא תינלופה הלשממה הקינעה ,ןוחצנה רחאל
 ־ואב קישעהל — דלבנורג בלצ — רתויב הובגה תונייט

 .ררימ הלוגלו רגגימ

 תורוקמה

 .א וד לא ןייש המל ש לש ישיא בתכמ .1
 .14.5.59 — רגנימואכ

 ןויכראב תורבוח שמח "םחולה ץולחה" .2
 .םשו די

 .םשו די לש ןויכראהמ תונוש תויודע 3
 ¬בע "דניטסוי לש הנמוי :ה ט ס ו ג ן ו ז ד י ו ד .4
 תאצוה .לטנמולב ןמחנ — תורעה ,יוול ירבד .רגניז .מ תיר

 .ג״ישת ,דחואמה הביקה

 "טנערב םע" :יכדרמ גיטריבעג .5
 ־ידאוועיאוו רעד חפ רעכיב .1946 אקארק (1942—1939)

 .עקארק ןיא עיסימאק רעשיראטסיה רעשידיי דעש
 3-<ב4 10־2^0^10, .6

 3101 ^01ז115)ג }־!15*0זץ€211ג \^־1£1־ג]£0^16, 1916.

 תאצוה — עטכישעג ראפ רעטעלב .7
 ,5 דנאב ,ןליופ ןיא טוטיטסניא רעשיראטסיה רעשידיי

 .ןייטשנרינ ןורהא — ׳263—226 ׳מע .1952 ראונאי
 הביקה תאצוה ,תואטיגה תומחלמ רפס .8
 ־ולב ןמחנ ׳חזדיוד הטסוג .327—287 ׳מע ,1954 דחואמה

 .לטנמ
 ,יב ךרכ ,םידוהיה םינזיטרפה רפס .9

 .ןמסחג הקייח .170—134 ׳מע .1958 ,םילעופה תירפס
 תירפס /א ךרכ ,ריעצה רמושה רפס .10

 .722—717 ׳מע ,1956 םילעופה








